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Ouro desça do seu trono 

Venha ver o abandono 

De milhões de almas aflitas, como gritam 

 

Sua majestade, a prata 

Mãe ingrata, indiferente e fria 

Sorri da nossa agonia 

 

[...] 

 

De tanto ver o poder 

Prevalecer na mão do mal 

O homem deixa se vender 

A honra pelo vil metal 

 

Nessa terra sem paz com tanta guerra 

A hipocrisia se venera 

O dinheiro é quem impera 

 

[...] 

 

(Paulo da Portela) 

 

 

 

GRANDE TEMPO, DESPERDIÇADO 

 

Eu sabia que cidades eram construídas 

Não fui até lá.  

Isto pertence à estatística, pensei 

Não à história. 

 

Pois o que são cidades, construídas 

Sem a sabedoria do povo? 

 

(Bertolt Brecht) 



RESUMO 

 

A busca desta pesquisa é por compreender como as manifestações de participantes ao 

longo das audiências públicas ocorridas no processo de alteração de Lei de Parcelamento, Uso 

e Ocupação do Solo (ou Lei de Zoneamento) da cidade de São Paulo em 2015 permitem 

entender projetos em disputa nas cidades, mais especificamente a tentativa distributiva e 

participativa veiculada pela Constituição Federal de 1988 e a perspectiva neoliberal, mais 

persistente, voltada à acumulação do capital. A questão central que se mostrou presente nas 

falas de proprietários de imóveis em regiões centrais é o enraizamento do valor da propriedade 

privada da terra em grande parte da população, motivo pelo qual existe forte descontentamento 

em relação a qualquer possibilidade de efetivação de instrumentos como as Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), capazes de enfrentar a lógica de acesso à moradia em locais centrais, 

dotados de infraestrutura, onde predominam moradores de renda mais alta. Somado a isso, o 

embate em relação à demarcação das ZEIS e o entendimento da questão central da propriedade 

da terra relacionado com o contexto político das audiências permitem recuperar as expectativas 

criadas a partir da Carta de 1988, da gestão do Partido dos Trabalhadores no governo federal, 

das políticas urbanas capazes de promover reformas e das arenas participativas. Essas 

expectativas são, então, contrastadas com a realidade dos últimos 30 anos, que evidenciaram a 

não concretização de todas essas perspectivas, tendo o país caminhado no sentido de 

manutenção e intensificação do projeto neoliberal, marcado pela financeirização da habitação. 

Deste modo, o que fica dessa pesquisa é a compreensão e atenção ao modo como todas essas 

questões há muito tempo discutidas pela literatura são vistas pelo morador da cidade de São 

Paulo.  

 

Palavras-chave: Zoneamento; Audiências públicas; Propriedade privada; Segregação; 

Reforma urbana. 

 

  



ABSTRACT 

 

The search for this research is to understand how the manifestations of participants 

during the public hearings that occurred in the process of changing the Law of Land 

Subdivision, Use and Occupation (or Zoning Law) in the city of São Paulo in 2015 allow to 

understand projects in dispute in the cities, more specifically the distributive and participatory 

attempt conveyed by the Federal Constitution of 1988 and the more persistent neoliberal 

perspective, aimed at the accumulation of capital. The central issue that was present in the 

speeches of property owners in central regions is the rooting of the value of private land 

ownership in a large part of the population, reason why there is strong discontent in relation to 

any possibility of implementing instruments such as Social Interest Specials Zones (ZEIS), 

capable of facing the logic of access to housing in central locations, endowed with 

infrastructure, where higher-income residents predominate. In addition, the clash over the 

demarcation of the ZEIS and the understanding of the central issue of private land ownership 

related to the political context of the hearings allows us to recover the expectations created from 

the Federal Constitution of 1988, of the management of the Workers’ Party in the federal 

government , urban policies capable of promoting reforms and participatory arenas. These 

expectations are, then, contrasted with the reality of the last 30 years, which showed that all 

these perspectives were not fulfilled, with the country moving towards maintaining and 

intensifying the neoliberal project, marked by the financialization of housing. In this way, what 

remains of this research is the understanding and attention to the way in which all these issues 

discussed for a long time in the literature are seen by the citizen of the city of São Paulo. 

  

Key words: Zoning; Public hearing; Private Ownership; Segragation; Urban Reform. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 ganhou força a perspectiva de 

concretização de um projeto de caráter distributivo e participativo no país. A volta da 

democracia depois dos anos de repressão e o engajamento da sociedade civil durante a 

Assembleia Nacional Constituinte, que rendeu a garantia de um rol amplo de direitos 

individuais e sociais, acentuaram as expectativas da população. Especialmente em relação às 

cidades, vislumbravam-se transformações com a garantia da função social da propriedade e 

com as legislações que posteriormente vieram a detalhá-la, como o Estatuto da Cidade (Lei 

Federal nº 10.257/01). 

Contudo, passados mais de 30 anos de tal marco, o diagnóstico é de que tais 

esperanças não foram atendidas. Esse projeto iminente na Constituição encontrou barreira 

instransponível em outro mais poderoso e persistente, neoliberal, que tem como bandeira única 

a acumulação do capital. Onde se esperava que houvesse reforma urbana, viu-se a perpetuação 

do acesso excludente e desigual à terra. A financeirização da habitação, a partir da concessão 

de créditos e aquisição de moradias, que marca o sistema habitacional mundial, só fez beneficiar 

aqueles que possuem renda, afastando a possibilidade de universalização desse direito 

(ROYER, 2009).  

A disputa entre esses dois projetos de cidade - ou na verdade apenas persistência de 

um e a oposição de outro – e suas consequências se manifestam a todo o momento. Basta olhar 

ao redor. A fim de entender essa dinâmica, alterações ou não dos fenômenos que operam sobre 

os territórios, capacidades e incapacidades que as políticas públicas têm de promover alterações, 

pesquisas são feitas e refeitas na esperança de poderem gerar novas luzes a respeito dos desafios 

enfrentados, por meio de diversas lentes, campos e sentidos. Também aqui a pretensão é 

entender e esclarecer esses fenômenos, a partir da maneira como eles se manifestam na 

população de São Paulo. Para isso, tem-se como arena a ponta do processo decisório da política 

pública urbana: as audiências públicas realizadas durante a alteração da Lei de Parcelamento, 

Uso e Ocupação do Solo (ou Lei de Zoneamento) da cidade de São Paulo no ano de 2015. 

Poder-se-ia indagar, desde logo, se um estudo de audiências públicas não deveria 

se voltar à participação em si, estratégias, papel dos movimentos sociais, confrontos em torno 

da norma discutida ou caminhos nesse sentido. E este chegou a ser objetivo deste trabalho. 

Entretanto, a realidade se colocou e chamou a atenção para o desvelamento de ações e 
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interações corriqueiras entre os indivíduos, buscando nelas traços dessa disputa de projetos que 

permeia o ser e estar na cidade, principalmente em uma metrópole como São Paulo. 

Como será demonstrado a seguir, as participações de pequenos proprietários de 

imóveis em bairros centrais e representantes de movimentos sociais foram marcantes e levaram 

à discussão sobre como esses discursos reproduzem a lógica do sistema onde vivem, baseado 

no lugar que ocupam em relação ao acesso à terra. Nesse sentido, este trabalho se desenvolve 

em torno do embate pela terra urbana, partir das interações entre os indivíduos que se 

preocupam com as alterações no uso e na ocupação do solo e aqueles que as apoiam. O desafio 

sobre o “nó” da terra (MARICATO, 2011), portanto, novamente se destaca, levando a 

questionamentos sobre os avanços a partir da Constituição de 1988 e a própria possibilidade de 

que as leis promovam qualquer tipo de alteração substancial diante de um processo de 

urbanização de um país marcado por tantas desigualdades como este. 

Esse debate tornou-se possível porque a Lei de Zoneamento se mostrou como 

gatilho de preocupações que permeiam a vida dos cidadãos, uma vez que, tendo como função 

especificar o que pode ou não ser construído ou desenvolvido em cada área, pode ser capaz de 

“ampliar o direito à cidade”, modificando as regras corriqueiras de uso e ocupação do solo, 

tornando-os planejados e capazes de perseguir fins específicos desejados, como os objetivos da 

reforma urbana (MARICATO, 2002). Especialmente as Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS) se destacaram como instrumentos capazes de provocar as reações mais profundas em 

relação à percepção sobre a propriedade privada e a ocupação da cidade, por colocarem em 

evidência a garantia da moradia para a população de baixa renda1.  

De modo ainda mais específico, destacaram-se as ZEIS 3, aquelas que delimitam 

“áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não utilizados, encortiçados ou 

deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas 

urbanas, boa oferta de empregos, onde haja interesse público ou privado em promover 

Empreendimentos de Habitação de Interesse Social”. Ou seja, as ZEIS 3, por buscarem a 

garantia da habitação para os pobres na região central da cidade, região de maior conflito sobre 

o valor da terra, a ocupação e a segregação se mostraram a questão de maior conflito nas 

 
1 Tal é a definição presente no Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2004): As Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS), demarcadas nos Mapas 4 e 4A, são porções do território destinadas, predominantemente, à moradia 

digna para a população da baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e 

regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de 

Interesse Social - HIS e Habitações de Mercado Popular - HMP a serem dotadas de equipamentos sociais, 

infraestruturas, áreas verdes e comércios e serviços locais, situadas na zona urbana. (Art. 44, PDE/2014). Uma 

explicação mais detalhada sobre esse instrumento está presente no Capítulo 3. 
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audiências, permitindo que se explorasse as dinâmicas buscando compreender como traduzem 

esse preocupação sobre o acesso à terra.  

Maricato (2015) destaca que é por conta da infraestrutura que a disputa pelo 

território na região central é bastante acirrada, sendo lá onde se opera a maior resistência da 

população de baixa renda pelo seu direito de viver dignamente: 

dificilmente, durante nossa curta existência, assistiremos disputa mais explícita que 
esta pelo acesso ao centro antigo de São Paulo, opondo Prefeitura e Câmara Municipal 

de São Paulo (além do governo estadual), que representam os interesses do mercado 

imobiliário, contra os moradores e usuários pobres. Trata-se do único lugar na cidade 

onde os interesses de todas as partes (mercado imobiliário, Prefeitura, Câmara 

Municipal, comerciantes locais, movimentos de luta por moradia, moradores de 

cortiços, moradores de favelas, recicladores, ambulantes, moradores de rua, 

dependentes químicos e outros) estão muito claros, e os pobres não estão aceitando 

passivamente à expulsão (MARICATO, 2015, p. 57). 

 

Deste modo, e sem desconsiderar que cada instrumento previsto na Lei de 

Zoneamento tem sua particularidade e seus efeitos, a atenção às ZEIS neste trabalho se dá não 

só pela sua capacidade normativa, que será também confrontada, mas porque efetivamente foi 

o instrumento cujas reações, contrárias e favoráveis, permitiram entender a dinâmica entre os 

grandes projetos mencionados, as tentativas de mudança por meio de uma estipulação legal e 

as barreiras não enfrentadas – ou talvez impossíveis de serem – por ela. 

A Lei de Zoneamento de São Paulo foi alterada entre os anos de 2014 e 2016, de 

maneira subsequente à aprovação do novo Plano Diretor Estratégico (PDE), em 2014, fruto de 

um processo que contou de maneira ampla com a sociedade civil2. Ela foi aprovada em 2016, 

também depois de um longo processo participativo3, que teve início em 29 de novembro de 

2013, com o “Concurso Nacional Ensaios Urbanos: Desenhos para o Zoneamento de São 

Paulo”4. Tratava-se de uma iniciativa da própria Prefeitura de São Paulo, junto com o Instituto 

dos Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo (IAB-SP), com o objetivo de permitir 

que arquitetos pudessem fazer propostas para a Lei de Zoneamento. Nessa fase foram 

submetidos 54 projetos, sendo 10 deles premiados. Em julho passou pelo Conselho Municipal 

de Política Urbana (CMPU), houve um Seminário de lançamento em 16/08/2014, depois 

retornou à CMPU. Logo depois, como “1ª Etapa”, ocorrida entre 18 de outubro e 06 de 

dezembro de 2014, aconteceram oficinas participativas em 32 Subprefeituras da cidade de São 

Paulo, além da possibilidade de envio de propostas por meio de um formulário na internet. 

 
2 Para mais informações sobre a alteração do Plano Diretor Estratégico de São Paulo: 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/plano-diretor/processo-participativo/. 
3 Ver também Anexo B. 
4 Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/concurso-nacional-ensaios-urbanos-desenhos-para-o-

zoneamento-de-sao-paulo/. Acesso em: 19 set. 2019. 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/concurso-nacional-ensaios-urbanos-desenhos-para-o-zoneamento-de-sao-paulo/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/concurso-nacional-ensaios-urbanos-desenhos-para-o-zoneamento-de-sao-paulo/
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Esses dois caminhos totalizaram 5480 propostas5. Ainda nessa etapa houve novamente 

participação da CMPU.  

Já a “2ª Etapa” do processo foi marcada por dois percursos concomitantes, mas já 

partindo da 1ª minuta de revisão participativa da Lei de Zoneamento disponibilizada em 

26/12/2014 para os munícipes. Um dos percursos foi a “Minuta Colaborativa”, plataforma 

aberta entre os dias 26/12/2015 e 01/02/2015, em que a população poderia enviar propostas e 

sugestões de maneira remota. O outro percurso ocorreu entre os dias 14 e 28 de janeiro de 2015, 

e se tratou da realização de três audiências públicas. Nesta segunda etapa foram reunidas 1744 

propostas. Antes de iniciada próxima etapa, o processo passou de novo pela CMPU e CTLU, 

além do Conselho da Cidade. Entre 11 e 18 de abril de 2015, então, ocorreu a “3ª Etapa”, a 

partir da 2ª Minuta do Projeto de Lei. Houve uma fase de “Diálogos Macrorregionais por 

Subprefeitura”, dessa vez as 32 subprefeituras foram organizadas em 8 encontros. 

Finalmente chegou-se ao Projeto de Lei nº 272/2015 que foi enviado à Câmara 

Municipal em 02/06/2015. Segundo a Prefeitura, considerando apenas a etapa em que a 

discussão ficou neste âmbito, participaram do processo 8028 munícipes e foram submetidas 

7626 propostas. Na Câmara Municipal o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ), mas a responsabilidade pelas discussões mais profundas em relação a ele ficou a cargo 

da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente (CPUMMA)6. Na época a 

comissão era composta pelos vereadores: Gilson Barreto (PSDB), Presidente, Nelo Rodolfo 

(PMDB), Vice-Presidente, Paulo Frange (PTB), Relator, e ainda Aurélio Miguel (PR), Dalton 

Silvano (PV), Juliana Cardoso (PT) e Souza Santos (PSD). 

Foram realizadas nessa etapa mais 47 audiências públicas, que começaram em 

22/06/2015 e terminaram em 16/12/2015. Essas audiências se dividiram entre as gerais (iniciais 

e devolutivas), temáticas (os temas foram: fiscalização e licenças; zonas especiais de interesse 

social; preservação ambiental e cultural; adensamento em eixos de transporte; áreas industriais 

e desenvolvimento econômico; zonas exclusivamente residenciais; e locais de culto) e nas 

subprefeituras da cidade (vide Quadro 1). Nessa etapa foram computados 7994 participantes e 

5474 propostas, totalizando, para todo o processo participativo desde sua tramitação na 

Prefeitura passando para a Câmara, 16022 participantes e 13100 propostas. A Lei nº 16.402 foi 

então sancionada pelo Prefeito Fernando Haddad em 23 de março de 2016. 

 
5 Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/relatorio-final-zoneamento/. Acesso em: 10 dez. 2018. 
6 Disponível em: http://www.saopaulo.sp.leg.br/zoneamento/apresentacao/. Acesso em: 24 set. 2019. 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/relatorio-final-zoneamento/
http://www.saopaulo.sp.leg.br/zoneamento/apresentacao/
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A partir desse amplo processo participativo, recortando as interações para aquelas 

que ocorreram ao longo das audiências públicas, o objetivo do presente trabalho é, portanto, 

mostrar como os conflitos sintetizam uma disputa ampla de projetos – de caráter neoliberal e 

de caráter distributivo – sobre as cidades, a partir da ótica que evolve o processo de acumulação 

do capital e as expectativas e desilusões em relação à possibilidade de reforma urbana. As 

participações dos cidadãos presentes nas audiências permitiram que se desenvolvesse uma 

retomada das principais questões que envolvem a política urbana, o acesso à moradia e o papel 

do Estado e do direito. 

Para isso, este trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro apresento 

considerações metodológicas, com destaque para o recorte e o material estudado. Logo em 

seguida, no segundo capítulo, apresento o marco normativo no qual se insere a discussão feita 

por mim neste trabalho. Trato da questão urbanística na Constituição Federal de 1988, do 

Estatuto da Cidade, dos planos diretores e leis de zoneamento, com especial atenção às 

particularidades da cidade de São Paulo e às ZEIS, cuja demarcação tornou-se gatilho para 

escancarar as disputas que aqui se pretende trabalhar. Esses apontamentos são importantes não 

apenas para situar o(a) leitor(a) nas leis e nos instrumentos que permeiam as discussões 

acompanhadas, mas também para se entender a dinâmica das políticas urbanas.  

No terceiro capítulo apresento as dinâmicas ocorridas nas audiências públicas de 

alteração da Lei de Zoneamento de São Paulo, não de forma cronológica, mas a partir dos 

principais assuntos que geraram conflitos e as diferentes perspectivas apresentadas sobre eles. 

Essas dinâmicas, então, base desta dissertação, permitiram a verticalização da discussão em 

dois caminhos centrais, identificados apenas com um olhar atento às suas linhas e entrelinhas. 

No quarto capítulo, então, o aprofundamento se dá em termos de compreender 

como as cidades são determinadas pela dinâmica de acumulação do capital, que por sua vez 

depende que o instituto da propriedade privada esteja fortemente arraigado na população em 

geral. Além disso, o destaque é para o processo de industrialização e urbanização da cidade de 

São Paulo, marcada pelos “baixos salários”, transferência do custo de moradia ao trabalhador e 

“padrões de segregação”. Todos esses fatos compõem o cenário de disputa pela terra na cidade 

de São Paulo e ajudam a entender a reação dos seus habitantes quando existe a possibilidade de 

mudança na legislação urbanística que poderá alterar a dinâmica de acesso à terra e à moradia. 

Por fim, no quinto capítulo, e a partir das reflexões trazidas sobre o valor da 

propriedade privada da terra, me dedico a entender melhor as expectativas e as desilusões acerca 
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das políticas urbanas, da participação e, principalmente, do papel das normas enquanto capazes 

de provocar algum tipo de alteração na ocupação das cidades. Com relação às políticas, o que 

estabeleço era o ideal de reforma urbana desejado desde antes da ditadura militar e retomado 

com a redemocratização e o governo federal do PT e como ele foi sendo deixado de lado ao 

longo dos anos 2000. Em relação à participação, e de modo bastante conectado com as políticas 

urbanas, o questionamento é sobre o papel que a participação institucionalizada pode ter em 

termos de avanços nas pautas sociais. O exercício final, então, é de relacionar as questões 

trazidas ao longo deste trabalho com o papel que o direito exerce neste contexto, suas 

ambivalências e o que podemos esperar dele. 
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2. METODOLOGIA 

 

O processo de alteração da Lei de Zoneamento em questão contou, como 

mencionado, com alguns canais abertos para a participação da população e ofereceu várias 

oportunidades de pesquisa. O primeiro caminho escolhido para estudar o material foi por meio 

da participação dos movimentos de moradia de cortiços, a partir da seguinte pergunta de 

pesquisa: “como se deu a participação dos movimentos de moradia de cortiços na alteração da 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 16.402/2016) da cidade de São Paulo?”. 

Por esse motivo, optei, inicialmente, por selecionar as audiências que poderiam envolver temas 

nos quais esses grupos estão envolvidos e poderiam ter o interesse em participar.  

Os cortiços são uma das habitações populares mais antigas existentes na cidade de 

São Paulo e conhecidos como o primeiro tipo de moradia operária, surgida justamente para 

abrigar os trabalhadores industriais, em sua maior parte imigrantes (KOWARICK; ANT, 

1994)7. Se caracterizam como uma habitação multifamiliar, normalmente com baixa circulação 

de ar, onde os moradores realizam todas as suas atividades, destacando-se o compartilhamento 

de diversos espaços, principalmente o banheiro. Estar na área central da cidade também é 

elemento essencial para entender a dinâmica dos cortiços, uma vez que a precariedade da 

habitação acaba sendo balanceada com a proximidade do trabalho, principalmente o trabalho 

formal, além de outras características distantes das periferias (KOWARICK, 2013, p. 56). 

Em termos de dados, segundo o último levantamento oficial feito pela Fundação 

SEADE, em 2001, havia 1.648 cortiços na região central, onde moravam 38 mil pessoas8.  

Dados mais recentes, como os informados por Gatti (2016), indicam um total de 11.086 

domicílios habitados por famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Em termos de 

localização, especificando a noção de “área central”, conforme Kowarick (2013, p. 50), os 

cortiços eram predominantes nas regiões do “Brás, Mooca, Bom Retiro, Bexiga, Pari, 

Liberdade”, estando presentes também em Higienópolis. Deste modo, considerando as 

características e as disputas nas quais os habitantes dos cortiços estão envolvidos, escolhi, 

naquele momento, estudar as audiências públicas ocorridas tanto no âmbito do Executivo 

 
7 Os autores dizem que: “Desta forma, na medida em que a economia baseia seu processo de extração de excedentes 

na pauperização dos trabalhadores e ao mesmo tempo precisa manter a unidade operária a fim de explorá-la e 

garantir sua continuidade, o cortiço, a subdivisão de cômodos em maior número possível de cubículos, aparece 

como a forma mais viável para o capitalismo nascente reproduzir a classe trabalhadora, a baixos custos” 

(KOWARICK; ANT, 1994). 
8 Disponível em <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=248018>. Acesso em: 

20 abr. 2018.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=248018
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quanto do Legislativo, com um recorte envolvendo as áreas com presença de cortiços, 

basicamente o centro e uma parte da Zona Leste. 

De modo ainda mais específico, o instrumento presente na Lei que mais interessa a 

esse grupo é a ZEIS, principalmente a ZEIS 3, que contempla áreas com “imóveis ociosos, 

subutilizados, não utilizados, encortiçados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de 

serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos, onde haja interesse 

público ou privado em promover Empreendimentos de Habitação de Interesse Social”, Como 

já ressaltado, essas características estão presentes na região central da cidade de São Paulo, 

dotada de uma linha abrangente de transporte público, que permite a ida para qualquer canto da 

cidade, hospitais, UBS, escolas, parques, além de concentrar a mais alta oferta de empregos, 

principalmente os formais.  

Figura 1. Incidências dos cinco tipos de ZEIS na cidade de São Paulo 

Fonte: imagem presente na apresentação de PowerPoint utilizada pelo Diretor do Departamento de Uso do Solo 

da SMDU, Daniel Todtmann Montandon, na audiência do dia 28/01/2015, disponibilizada no site da Gestão 

Urbana SP9. 

 

Contudo, considerando os desafios diários na experiência de pesquisa, e ainda que 

o trabalho pudesse ser desenvolvido a partir desse primeiro recorte, foi preciso superar a 

“experiência primeira” (BACHLARD, 2005) e buscar o alcance mais profundo das interações 

ocorridas no campo, para além da oportunidade de pesquisa apresentada. A lente de 

participação, movimentos sociais, deu lugar à busca pela compreensão da essência do conflito 

que determina a cidade a partir do embate com relação às ZEIS a partir da consideração de que 

existe uma disputa de projetos antagônicos na cidade, de caráter distributivo e neoliberal. 

Assim, a pergunta que agora rege esse trabalho é: de que modo as manifestações de 

 
9 Disponível em: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/3a-audiencia-publica-do-zoneamento/>. Acesso em: 

10 jan. 2019. 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/3a-audiencia-publica-do-zoneamento/
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participantes das audiências públicas ocorridas durante a alteração da Lei de Zoneamento de 

São Paulo em 2015 refletem os projetos em disputa na cidade?. 

O recorte das audiências a serem acompanhadas, portanto, foi pensado quando a 

busca principal deste trabalho estava focada na participação dos movimentos de moradia na 

alteração da Lei de Zoneamento, com especial atenção aos cortiços. Contudo, a região central 

permaneceu sendo o foco do estudo, ainda que a temática dos cortiços tenha sido afastada, 

justamente porque capaz de suscitar as reflexões buscadas. Diante destas questões, portanto, e 

embora qualquer audiência pudesse trazer dados interessantes sobre a participação e disputas 

pela cidade de São Paulo, o recorte que se manteve para essa pesquisa, apesar da mudança de 

lente, abarcou dez audiências públicas ocorridas durante o processo participativo de alteração 

da Lei de Zoneamento10: 

 

Quadro 1 - Audiências Públicas no processo de alteração da Lei de Zoneamento de São Paulo 

Poder Data Tipo 
Contemplada nesta 

pesquisa? 

Executivo 14/01/2015 Geral Sim 

Executivo 21/01/2015 Geral Sim 

Executivo 28/01/2015 Geral Sim 

Legislativo 22/06/2015 Geral Sim 

Legislativo 25/06/2015 Campo Limpo Não 

Legislativo 27/06/2015 Guaianases Não 

Legislativo 27/06/2015 Cidade Tiradentes Não 

Legislativo 29/06/2015 Temática - Fiscalização e licenças Não 

Legislativo 02/07/2015 Santana Não 

Legislativo 04/07/2015 M'Boi Mirim Não 

Legislativo 04/07/2015 Cidade Ademar Não 

Legislativo 06/07/2015 Temática - ZEIS Sim 

 
10 Uma ressalva que faço é em relação à escolha do processo de alteração da LPUOS e não do PDE. A LPUOS foi 

muito importante em termos da demarcação das ZEIS, mas considero que meu objeto da pesquisa não é exatamente 

a demarcação dessas zonas, ou seja, o processo que acarretou sua expansão, como isso está formulado na lei e suas 

características principais em São Paulo. As ZEIS se tornaram o gatilho para o foco nos conflitos postos diante 

dessas áreas demarcadas, o que, pela especificidade da legislação, que trata de lotes, possibilitou o contato com as 

disputas mais pormenorizadas na cidade. 
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Legislativo 06/08/2015 Jabaquara Não 

Legislativo 08/08/2015 Freguesia do Ó Não 

Legislativo 08/08/2015 Casa Verde Não 

Legislativo 10/08/2015 Temática - Preservação ambiental e 

cultura 

Não 

Legislativo 13/08/2015 Mooca Sim 

Legislativo 15/08/2015 São Miguel Não 

Legislativo 15/08/2015 Itaim Paulista Não 

Legislativo 17/08/2015 Temática - Adensamento em eixos de 

transporte 

Não 

Legislativo 20/08/2015 Jaçanã Não 

Legislativo 22/08/2015 Capela do Socorro Não 

Legislativo 22/08/2015 Parelheiros Não 

Legislativo 24/08/2015 Temática - Áreas industriais e 

desenvolvimento econômico 

Não 

Legislativo 29/08/2018 Perus Não 

Legislativo 29/08/2018 Pirituba Não 

Legislativo 31/08/2015 Temática - ZER Não 

Legislativo 03/09/2015 Vila Maria/Vila Guilherme Não 

Legislativo 10/09/2015 Sé Sim 

Legislativo 12/09/2015 São Mateus Não 

Legislativo 12/09/2015 Itaquera Não 

Legislativo 14/09/2015 Vila Mariana Não 

Legislativo 17/09/2015 Vila Prudente Não 

Legislativo 19/09/2015 Sapopemba Não 

Legislativo 19/09/2015 Aricanduva Não 

Legislativo 21/09/2015 Pinheiros Não 

Legislativo 24/09/2015 Ipiranga Não 

Legislativo 26/09/2015 Ermelino Matarazzo Não 

Legislativo 26/09/2015 Penha Sim 
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Legislativo 28/09/2015 Lapa Não 

Legislativo 03/10/2015 Santo Amaro Não 

Legislativo 03/10/2015 Butantã Não 

Legislativo 05/10/2015 Lapa/Pinheiros/Vila Mariana Não 

Legislativo 08/10/2015 Temática - Locais de culto Não 

Legislativo 23/11/2015 Devolutiva Geral Não 

Legislativo 28/11/2015 Devolutiva Zona Norte Não 

Legislativo 28/11/2015 Devolutiva Zona Leste Sim 

Legislativo 01/12/2015 Devolutiva Zona Sul Não 

Legislativo 02/12/2015 Devolutiva Zona Oeste/Central Sim 

Legislativo 16/12/2015 Audiência para Devolutiva Não 

Fonte: elaboração própria. 

 

Foram escolhidas as chamadas de “geral”, que ocorreram no âmbito do Poder 

Executivo nos dias 14/01/2015, 21/01/2015 e 28/01/2015 e a ocorrida no âmbito do Poder 

Legislativo no dia 22/06/2015. A justificativa de sua escolha é que nelas poderiam aparecer 

qualquer tipo de demanda, inclusive aquelas relacionadas com a região central e, 

provavelmente, envolvendo a demarcação de ZEIS. Já a audiência com a temática específica 

de ZEIS ocorreu apenas na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 06/07/2015, e sua escolha 

se dá justamente porque seria o momento principal em que a demarcação de zonas que 

privilegiariam a habitação social poderiam ser confrontadas ou defendidas, evidenciando o 

caráter da disputa sobre o território em São Paulo. 

As demais audiências escolhidas se justificam pelos estudos que explicam os 

movimentos de moradia na cidade de São Paulo e pela própria ocorrência desse determinado 

tipo de área/ocupação que configura a possibilidade de demarcação de ZEIS 3 na cidade, ou 

seja regiões com imóveis desocupados, subutilizados, não utilizados, encortiçados ou 

deteriorados, em áreas com boa infraestrutura e oferta de empregos. Deste modo, foram 

escolhidas as audiências ocorridas na Subprefeitura da Mooca (em 13/08/2015), da Sé (em 

10/09/2015) e da Penha (em 26/09/2015). Além dessas, para que o estudo ficasse completo, 

foram abarcadas as audiências chamadas de “devolutivas” na região Leste (em 28/11/2015) e 



28 
 

Oeste/Central (em 02/12/2015), em que foi apresentado o substitutivo do PL 272/2015, 

momento em que poderiam retomar as discussões ocorridas nas subprefeituras. 

As três audiências ocorridas ainda quando o projeto estava sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) de São Paulo podem ser 

encontradas a partir do site: “Gestão Urbana SP” > “Marco Regulatório” > “Zoneamento” > 

“Processo Participativo” > “3 audiências públicas”11. Essas audiências foram filmadas, sendo 

possível então fazer o estudo com a utilização dos vídeos, além da comparação com a ata da 

reunião, lista de presença, lista de propostas e mapa de propostas. Todas as audiências contavam 

com esses materiais.  

As três aconteceram no auditório da faculdade Uninove Vergueiro, das 19h às 22h, 

e contaram com manifestações iniciais de vereadores, do Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU), Fernando de Mello Franco, e com uma apresentação da 

minuta pelo Diretor do Departamento de Uso do Solo da SMDU, Daniel Todtmann Montandon. 

A inscrição para falas se dava a partir de uma filipeta entregue no início, em que as pessoas 

deviam colocar seu nome e a entidade/associação que representavam, se fosse o caso. A partir 

daí a seleção de pessoas era feita pelos membros da mesa, que disseram se valer de um critério 

de valorização da pluralidade entre regiões, associações e munícipes. Portanto, nem todos os 

inscritos fizeram falas. 

As audiências ocorridas na Câmara dos Vereadores de São Paulo - realizadas pela 

CPUMMA - foram acessadas por meio do portal destinado ao processo participativo12. Abrindo 

a aba específica de cada uma delas tive acesso a materiais variados. Algumas contavam com 

notícias veiculadas pela própria Câmara dos Vereadores, entrevistas feitas pela TV Câmara, 

fotos da sessão, áudio integral e ata com a transcrição da audiência. Duas delas, contudo, não 

contavam com a documentação completa. A ocorrida em 10/09/2015, na Subprefeitura da Sé, 

não contava com o áudio correspondente na sua aba. Por isso, nesse caso o estudo da audiência 

tomou como base apenas a transcrição disponibilizada. O contrário se deu com a audiência de 

devolutiva da Zona Leste, em 28/11/2015, que contava com o áudio, mas não com a transcrição. 

Por isso, para essa audiência tomei como base apenas o áudio. Nenhuma delas contava com 

lista de presença, por isso não é possível fazer afirmações sobre os presentes, nem em termos 

de quantidade nem de identificação. 

 
11 Disponível em: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/relatorio-final-zoneamento/>. Acesso em: 10 dez. 

2018. 
12 Disponível em <http://www.saopaulo.sp.leg.br/zoneamento/>. Acesso em: 10 dez. 2018. 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/relatorio-final-zoneamento/
http://www.saopaulo.sp.leg.br/zoneamento/
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Ainda que, tanto para as audiências no Poder Executivo quanto no Poder 

Legislativo, tenham sido disponibilizadas as atas e transcrições, para o estudo que aqui se 

pretendeu realizar não seria possível apenas se valer do material escrito (embora isso tenha sido 

feito em uma das audiências, que não contava com o áudio). Isso porque se perderia a 

intensidade das falas e das reações do público presente, o modo como se davam as interações 

entre munícipes e representantes do Poder Público, questões essas essenciais para que se 

pudesse entender o funcionamento das audiências públicas e a disputas territorial e social que 

ali aconteceram. Mesmo assim algumas situações não puderam ser contempladas nesse estudo, 

a principal delas as manifestações ocorridas fora do microfone. Ou seja, das audiências, tanto 

as que foram filmadas quanto as que foram apenas gravadas, só foi possível entender com 

exatidão o que era falado pelos munícipes, vereadores e representantes da SMDU, quando 

utilizavam o microfone. Sobre as demais reações, principalmente aquelas que vinham da 

plateia, só foi possível identificar se eram de aplausos e gritos de apoio ou vaias, e algumas das 

falas. 

Por fim, cabem também algumas considerações para a leitura do material. As falas 

transcritas dos participantes são seguidas da audiência em que ela ocorreu e um número que 

identifica em que momento ela foi feita, ou seja, a partir da ordem das falas nas audiências, 

desconsiderando falas dos Vereadores e representantes da Prefeitura/SMDU, estes identificados 

pelo nome da pessoa. A opção foi de, portanto, omitir os nomes dos participantes neste trabalho, 

que, caso haja curiosidade, poderão ser descobertos pela conferência a partir da sequência de 

falas das audiências. Para mais detalhes de cada uma das audiências acompanhadas, ver 

Apêndice I.  
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3. MARCO NORMATIVO: LEGISLAÇÕES URBANAS E AS ZONAS ESPECIAIS DE 

INTERESSE SOCIAL (ZEIS) 

 

O debate desenvolvido neste trabalho se insere num encadeamento mais amplo de 

mudanças de legislações urbanas desde a elaboração da Constituição Federal de 1988. Questões 

como a de participação da elaboração legislativa, busca de favorecimento das habitações 

destinadas à população de baixa renda e demarcação de ZEIS têm origem anterior à Lei de 

Zoneamento de São Paulo de 2016 e serão abordadas neste tópico. O que se pretende, neste 

momento, é estabelecer um retrato legislativo do tema a partir do campo estudado. Ou seja, não 

se busca aqui esgotar todas as normas incidentes sobre as cidades, seus processos legislativos e 

acontecimentos importantes, mas destacar desse universo aqueles fatos mais importantes para 

se ilustrar e entender as dinâmicas do processo participativo de alteração da Lei de Zoneamento 

São Paulo. 

Essas questões serão retomadas ao longo do trabalho, para que se possa compor 

mais fielmente, a partir do campo e das críticas desenvolvidas ao longo dos anos, o quadro das 

dinâmicas que se desenrolam nas cidades, questionando, inclusive, o papel que todas essas 

normas podem ou não desempenhar. 

 

3.1. BREVE HISTÓRICO ATÉ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Partindo de uma cronologia apresentada por Maricato (2002), a partir do relatório 

do Projeto de Lei do Estatuto da Cidade elaborado pelo então Deputado Inácio Arruda (PCdoB), 

o ponto de partida das discussões sobre políticas urbanas se localiza um ano antes do golpe 

militar de 1964. Em 1963, ainda no governo de João Goulart, houve a realização do Seminário 

Nacional de Habitação e Reforma Urbana, que teve como resultados a criação do Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e 

do Banco Nacional de Habitação (BNH). Este momento foi marcado pela mobilização da 

sociedade civil e pela expectativa de realização de reformas urbanas (MARICATO, 2002, p. 

97). 

Os anos de ditadura militar, contudo, caminharam no sentido oposto, com a adoção 

de medidas de caráter conservador, acabando por aumentar a desigualdade e distanciar ainda 

mais as classes de renda baixa do acesso ao mercado imobiliário, e, consequentemente à 
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cidade13. O BNH foi peça chave ao regime, servindo como “instrumento financeiro essencial 

para a implementação de ações de desenvolvimento” (MOREIRA, 2002 p. 28). Além disso, 

esse problema foi intensificado pelas políticas de financiamento habitacional voltadas à 

construção das cidades, criação de regiões metropolitanas em locais de desenvolvimento e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU) (MARICATO, 2002, p. 98; 

MOREIRA, 2002, p. 28). Tudo isso a partir da centralização do Governo Federal, que esvaziou 

a autonomia dos outros entes da federação no tocante à organização das cidades (MOREIRA, 

2002, p. 28). 

Já nos anos 70, então, acompanhando a própria trajetória do regime, começou a 

haver maior mobilização dos movimentos sociais urbanos contra os efeitos do milagre 

econômico, já que este não era nem um pouco benéfico aos mais pobres. Um dos agentes 

principais foi a Confederação Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), que divulgou “documento 

que incluiu críticas à especulação imobiliária” e reivindicou “a função social da propriedade” 

(MARICATO, 2002, p. 98). Em 1979 houve a aprovação da Lei Federal nº 6.766, que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano, que foi considerada, na época, como um avanço para a 

legislação sobre as cidades (FERNANDES, 2001)14. 

Em meio a essas pressões, o próprio Governo Militar criou um Projeto de Lei (PL 

nº 775/1983), tematizando a questão urbana e, principalmente, tentando definir o que seria a 

função social da propriedade.  

Para tanto, propunham-se as seguintes diretrizes: iguais oportunidades de acesso à 

propriedade urbana e à moradia; distribuição equitativa dos benefícios e ônus 

decorrentes da urbanização; correção das distorções de valorização da propriedade 

urbana; regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda; e a 

devida adequação às normas urbanísticas do direito de construir (MOREIRA, 2002, 
p. 32). 

 

Ainda sobre esse PL, durante sua tramitação ele chegou a receber pareceres dos 

juristas Miguel Reale e Hely Lopes Meirelles, tendo opinado ambos sobre a competência da 

União para legislar sobre direito urbanístico, mas considerando a autonomia municipal para 

 
13 “Após o BNH, o acesso à moradia ficou mais difícil para a população pobre. Os recursos despejados no 

financiamento habitacional alimentaram a especulação imobiliária, subsidiaram, em especial, a classe média, que 
deu sustentação ao regime, e transformaram a indústria da construção de edificações (mas não suas características 

de atraso estrutural)” (MARICATO, 2002, p. 85). 
14 Já antecipando uma crítica que virá nos próximos capítulos, apesar de poder ser considerado de fato um avanço 

para organização dos usos e parcelamentos do solo, a Lei Federal nº 6.766/79, na verdade, “contribuiu também 

para o fortalecimento do mercado capitalista formal e para a segregação ambiental, ao evitar que a terra urbana, 

bem cada vez mais escasso nas metrópoles, fosse parcelada irregularmente (mercado informal) devido a exigências 

urbanísticas e burocráticas. De um modo geral as leis municipais de parcelamento do solo são mais exigentes do 

que a lei federal. Mas ela trouxe a novidade da criminalização do loteamento ilegal” (MARICATO, 1995, p. 24). 

Essa questão está relacionada ao papel da legislação para as cidades, desenvolvida nos próximos capítulos. 
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tratar de temas de interesse próprio (MOREIRA, 2002). Este é um fato interessante por ter sido 

absorvido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência concorrente entre 

União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito urbanístico (art. 24, I), cabendo à 

União editar normas gerais (art. 24, §1º) , tendo ressalvado a autonomia dos municípios para 

tratar de assuntos de interesse local (art. 30, I). 

 

3.2. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

A Reforma Urbana, de certa maneira interrompida em 1964 com o início da ditadura 

militar, foi uma pauta importante no movimento pela redemocratização. O Movimento 

Nacional pela Reforma Urbana (MNRU) voltou a articular, reunindo movimentos sociais, 

sindicatos, setores da Igreja e acadêmicos, tendo 

como ápice a formulação da Emenda Popular pela Reforma Urbana ao Congresso 

Constituinte eleito em 1986, e a mobilização em torno dela, consolidando uma 

plataforma que congrega uma série de propostas e instrumentos voltados à 
democratização do acesso à terra urbana, à submissão de sua propriedade ao 

cumprimento de sua função social, e à construção de uma nova forma de gestão das 

cidades (AFFONSO, 2013, p. 18). 

 

A Constituição Federal de 1988, assim, que contou com um processo participativo 

amplo, foi a primeira a garantir dispositivos que tratavam especificamente da questão urbana e 

da proteção ambiental, o que gerou, até esse momento, uma falta de controle em relação à 

ocupação das cidades brasileiras (FERNANDES, 2001). Olhando para as outras Constituições 

brasileiras, percebemos que havia uma proteção da propriedade privada em caráter absoluto na 

Constituição Federal de 1824, que foi substituída na primeira constituição republicana, de 1891, 

por uma proteção que poderia ser relativizada em caso de necessidade ou utilidade pública, 

mediante indenização. Com a Constituição de 1934 surge o termo função social da propriedade 

e até 1967 as Cartas caminharam no sentido de relativização do direito de propriedade, embora 

sem muitos critérios claros de aplicação, salvo casos como a possibilidade de utilização em 

caso de guerra. É somente na Constituição Federal de 1988 que os limites se tornaram mais 

claros. 

Se a função social da propriedade esteve presente desde a promulgação da Carta, 

vale destacar, contudo, que a previsão de um direito à moradia dentre os direitos fundamentais 

apareceu somente com a Emenda Constitucional nº 26, de 2000. Essa emenda alterou o antigo 

artigo 6º, dando a ele nova redação, passando a prever como direitos sociais a educação, a saúde, 

o trabalho, a moradia, dentre outros de alta relevância para uma Constituição tida como cidadã. 
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Apesar disso,  a Constituição Federal já trazia em alguns dispositivos menções claras à moradia 

enquanto direito básico dos cidadãos, como o artigo 24, IX, que divide a competência de 

promover programas habitacionais e de saneamento básico entre União, Estado, Distrito 

Federal e Municípios; a possibilidade de usucapião urbano e rural, previstos nos artigos 183 e 

191, cuja comprovação de posse depende justamente da demonstração do vínculo habitacional; 

a estipulação no artigo 7º, inciso IV, de existência de um salário mínimo que atenda, dentre as 

necessidades básicas do trabalhador, a de moradia; e, ainda, a própria interpretação do princípio 

da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Carta Fundamental 

(SARLET, 2003). 

É no título sobre a Ordem Econômica e Financeira que se localiza o capítulo sobre 

política urbana da Constituição de 1988. O artigo 182, caput, estabelece que a política de 

desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, orientado para realizar o desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem-estar de seus habitantes. Em seu parágrafo primeiro torna obrigatório que 

cidades com mais de 20 mil habitantes tenham um Plano Diretor, sendo este o “instrumento 

básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” e, no parágrafo segundo, vincula 

o cumprimento da função social da propriedade às exigências previstas nesses planos.  

Ainda garante “prévia e justa indenização em dinheiro” nos casos de desapropriação 

de imóveis urbanos (§3º). E por fim, trata da possibilidade que o Poder Público exija - mediante 

lei específica - o aproveitamento de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado 

pelos proprietários  (§4º), sob o risco de “parcelamento ou edificação compulsórios” (inciso I), 

“imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo” (inciso II) e 

“desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 

aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais 

e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais” (inciso III). 

Já o artigo 183 trata especificamente sobre a usucapião urbana, configurada a partir 

da posse de área “de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-

lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”, ressalvados 

os casos em que o possuidor já tiver sido reconhecido ou quando se tratar de imóvel público. 

Apesar desses artigos terem significado uma conquista das mobilizações ocorridas 

na realização da Assembleia Constituinte, houve uma decepção pela vinculação do conceito de 
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função social da propriedade à uma lei federal e a um plano diretor (MARICATO, 2002). 

Conforme apontam Klink e Denaldi (2011), não só a função social ficou sujeita a uma 

regulamentação, como ficou sujeita à articulação e realização pelos municípios, que se dá pela 

“correlação de forças no âmbito local” (p. 1). Além disso, esses dois artigos estão situados logo 

depois dos princípios da atividade econômica, o que poderia sugestionar algum tipo de ligação 

entre as duas questões, principalmente considerando que a ocupação da cidade, a terra e a 

moradia são mormente tratados a partir da perspectiva econômica e não social. Apesar disso, 

Cammarosano (2002) argumenta que embora haja relação entre as duas perspectivas, “a 

finalidade mais imediata dos dispositivos constitucionais em questão é viabilizar a 

democratização das funções sociais da cidade em proveito de seus habitantes, provendo 

mecanismos de promoção do adequado aproveitamento do solo urbano” (p. 22). 

Tanto em termos de mobilização da sociedade civil quanto de garantia de 

instrumentos importantes, a Constituição Federal de 1988 gerou esperanças de que o país 

caminhasse por um rumo mais distributivo, buscando a superação das desigualdades. 

 

3.3. ESTATUTO DA CIDADE (LEI FEDERAL Nº 10.257/01) 

 

Embora a Constituição tenha sido um marco, tendo assegurado uma gama de 

direitos, alguns demoraram bastante tempo para ser implementados, ou ao menos, regulados, 

como foi caso da função social da propriedade a partir do Estatuto da Cidade que só aconteceu 

em 200115. O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 de julho de 2001), então, surgiu com o 

objetivo de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes 

gerais da política urbana. A análise de juristas logo após sua aprovação era de que a lei não teria 

apenas regulamentado os dispositivos constitucionais, estabelecendo “regras orgânicas e 

procedimentais”, mas inovado “originariamente a ordem jurídica”, criando “obrigações”, 

“proibições”, “institutos jurídicos” e “sanções” (CAMMAROSANO, 2002, p. 23). Mais do que 

isso, o Estatuto teve a função, conforme aponta Sundfeld (2002), de trazer um avanço e dar um 

 
15 É o que aponta Martins (2003, pp. 169-170): “tanto é assim que um tema central para as cidades – a 

obrigatoriedade de que a propriedade cumpra sua função social teve sua aplicação condicionada à existência de 

um Plano Diretor Municipal (para cidades com mais de vinte mil habitantes) e de uma Lei Nacional 

regulamentando a matéria. Como decorrência, a implementação da “função social da propriedade e da cidade” 

resultou impraticável por treze anos – até a aprovação do Estatuto da Cidade (em 2001) que, por seu turno, 

atendendo ao que a Constituição determinava, manteve o condicionamento da aplicação à existência de um Plano 

Diretor e a procedimentos sucessivos, não alternativos, o que implica, no mínimo, mais sete a dez anos para que 

seja aplicável. Isso significou um retardo de pelo menos vinte anos para que se efetivasse essa determinação 

constitucional”. 
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passo importante na consolidação do campo do direito urbanístico, fixando conceitos, objetivos, 

instrumentos e competências.  

Ele é fruto de outro projeto de lei, o PL nº 5.788/1990, de iniciativa do Senador 

Pompeu de Souza e a partir de pressão constante exercida pelo Fórum Nacional de Reforma 

Urbana (FNRU). Esse projeto tramitou por mais de 10 anos até que fosse sancionado pelo 

Presidente Fernando Henrique Cardoso em 30 de junho de 2001. Conforme abordado por 

Moreira (2002), tramitando na Câmara dos Deputados, recebeu substitutivos de algumas 

comissões: da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias surgiu a 

exigência de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança (EIV), além do esclarecimento do significado “imóvel subutilizado” em algumas 

partes da lei; da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior foram estabelecidas sanções 

em caso de não participação população na elaboração do plano diretor e a inserção do capítulo 

de “Gestão Democrática da Cidade”; e ainda da Comissão de Constituição e Justiça e de 

Redação outras alterações como a retirada da previsão de quórum qualificado para aprovação 

do plano diretor e supressão da parte que tratava de regiões metropolitanas. 

Episódio final da história sobre a tramitação do Estatuto da Cidade foi a sanção com 

alguns vetos por parte do Presidente da República. O principal deles foi em relação ao instituto 

da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM), uma forma de direito à concessão 

de uso, com a finalidade específica habitacional, de imóveis públicos se preenchidos alguns 

critérios, o que depois foi tratado de maneira específica pela Medida Provisória nº 2.220, em 4 

de setembro de 2001. Para o trabalho que aqui se apresenta, contudo, merece destaque o veto 

ao art. 5º, §1º, II, que considera subutilizado o imóvel vinculado a atividades em desacordo com 

a legislação urbanística ou ambiental. 

O Estatuto da Cidade ofereceu, naquele momento, a aguardada regulação dos arts. 

182 e 183 e a possibilidade em se avançar principalmente na democratização da terra urbana 

(AFFONSO, 2013)16. Conforme apontado por Alfonsin et al (2018), a regularização fundiária 

foi muito beneficiada pelas previsões da lei federal, principalmente por ter sua realização 

vinculada “à participação popular, à observação das peculiaridades locais e à destinação do solo 

para fins sociais – reconhecendo carências das populações vulneráveis e, inclusive, prevendo 

sobrecarga tributária para especuladores da terra urbana” (p. 2939). O caráter participativo é 

 
16 Sobre isso, escreveram Caldeira e Holston (2004): “O Estatuto da Cidade é um instrumento de governança 

democrática, baseado numa concepção democrática da sociedade brasileira, além de apresentar um projeto 

democrático para ela” (p. 245). 
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apontado como a quebra do “planejamento tecnocrata-centralizado”, gerando “uma expectativa 

concreta acerca de uma nova geração de PD, que pudessem aglutinar um universo mais amplo 

de atores, interesses e agendas” (KLINK; DENALDI, 2011, p. 1). Assim, ainda que demorado, 

o Estatuto da Cidade manteve as expectativas geradas pela Constituição de 1988. 

 

3.4. PLANOS DIRETORES E LEIS DE ZONEAMENTO 

 

Seguindo por mais dois degraus da legislação urbanística, que compõe o quadro 

geral, estão os planos diretores e as leis de zoneamento. Ambos já existiam antes da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, com propostas diferentes da configuração atual. 

Como já ressaltado, a partir da metade do século XX se passou a pensar no Brasil em projetos 

de planejamento urbano, ou seja, começou-se a tentar alterar certas características, a fim de que 

houvesse uma melhora da qualidade de vida da população que crescia nas cidades.  

Segundo Villaça (2010), o que passou a existir foi a “necessidade de integração 

entre vários objetivos (e ações para atingi-los) dos planos urbanos” (p. 177), que passaram a 

centrar-se “na figura do plano diretor e a receber, na década de 1960, o nome de planejamento 

urbano ou planejamento urbano (ou local) integrado” (p. 177). Contudo, sustenta o autor que 

tal objetivo não foi atingido e o planejamento urbano acabou apenas garantindo interesses e 

soluções específicas às elites brasileiras. Em geral a função dos planos diretores era de solicitar 

recursos ao Governo Federal para implementação de políticas municipais (MENDONÇA, 

2001).  

Conforme citado acima, o plano diretor está previsto na Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 182, §1º, que o reconhece como “instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana” e obrigatório para cidades com mais de 20 mil 

habitantes. Além disso, é esta a legislação responsável por definir quais as propriedades que 

estão e que não estão cumprindo a sua função social (art. 182, §2º).  

O Estatuto da Cidade especifica as diretrizes constitucionais entre seus artigos 39 e 

42, novamente ressaltando que o atendimento de suas previsões é importante para o 

cumprimento da função social, sendo respeitados a qualidade de vida, justiça social e 

desenvolvimento das atividades econômicas (art. 39). Ainda estabelece que as previsões do 

plano devem englobar o município integralmente (art. 40, § 2º), deve ser revisto a cada 10 anos 

pelo menos (art. 40, § 3º) e que nesse processo serão realizadas audiências públicas e debates 
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com a população e todos os atos e documentos deverão ser publicizados (art. 40, § 4º). Ainda 

amplia o rol de cidades que devem contar um plano diretor (art. 41), para além dos municípios 

com mais de 20 mil habitantes, entre eles os integrantes de regiões metropolitanas, áreas de 

interesse urbanístico e regiões suscetíveis a impactos ambientais. Por fim ainda define alguns 

conteúdos mínimos que devem estar presentes na lei (arts. 42, 42-A e 42-B), por exemplo, áreas 

onde haverá parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 

Com relação à Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), também 

conhecida como Lei de Zoneamento, trata-se de uma legislação que decorre do Plano Diretor e 

é responsável por especificar o que pode ou não ser construído ou desenvolvido em cada área 

da cidade, a depender do objetivo que se tem com relação a cada espaço. Pode-se querer adensar 

regiões, proteger áreas verdes, promover o desenvolvimento econômico, melhorar o fluxo 

viário, aproximar trabalho e moradia, dentre tantas outras propostas. Conforme Maricato 

(2002), essa lei constitui a “expressão mais forte do urbanismo modernista com sua utopia de 

dirigir ordenadamente o uso e a ocupação do solo, com regras universais e genéricas, separando 

usos, níveis de circulação, tipologias de edifícios, padrões de ocupação do solo etc.” (p. 114). 

Voltando à perspectiva de reflexão sobre a ocupação urbana e mecanismos de diminuição das 

desigualdades, este seria exatamente um instrumento de “ampliação do direito à cidade” 

(MARICATO, 2002, p. 114). 

 

3.5. ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) 

 

Planos diretores e leis de zoneamento especificam alguns instrumentos para 

promover a política urbana. Dentre eles, merece destaque nessa pesquisa as Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), ponto de maior conflito durante as audiências públicas estudadas. 

Segundo Rolnik e Santoro (2014) existem dois tipos de ZEIS: “de regularização” e “de vazios”. 

A primeira delas está voltada para áreas já ocupadas, normalmente por assentamentos precários 

e irregulares, e a segunda em locais, como o próprio nome diz, vazios, mas presentes em áreas 

com infraestrutura. 

A origem desse instrumento está relacionada ao Programa de Erradicação dos 

Aglomerados de Sub-habitações (PROMORAR), criado pelo BNH em 1979, que se destinava 

a “financiar projetos que mantinham a população nas áreas ocupadas por favelas, mediante a 

construção de habitações, estímulo ao desenvolvimento comunitário e melhoria da infra-

estrutura urbana” (MINISTÉRIO DA CIDADE, 2009). Segundo Gatti, “o PROMORAR foi a 
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base para a aprovação dos zoneamentos especiais de regularização e consolidação dos 

assentamentos precários, com a criação das ZEIS, ou, Áreas Especiais de Interesse Social 

(AEIS)” (2015, p. 35). 

As primeiras cidades que se valeram desse instrumento como peça do planejamento 

urbano foram Recife, Belo Horizonte e Diadema, entre as décadas de 1980 e 1990 (GATTI, 

2015). Em Recife essa experiência foi marcada pelo caráter participativo da PREZEIS, que 

criou as Comissões de Urbanização e Legalização (COMULs) e o Fórum Permanente do 

Prezeis, e em Belo Horizonte pelo Programa Municipal de Regularização de Favelas, conhecido 

como PROVAFELA (ROLNIK; SANTORO, 2014). Mas coube à cidade de Diadema (SP) o 

papel de trazer uma inovação desse instrumento “para além do reconhecimento de direitos de 

posse e regularização introduzindo as AEIS de vazios, reserva de terra para habitação de 

interesse social em áreas consideradas pelo plano diretor municipal como subutilizadas ou 

vazias” (ROLNIK; SANTORO, 2014, p. 2). Foi só em 1999, contudo, que as ZEIS apareceram 

em uma legislação federal, Lei nº 9.785/99, que “estabeleceu os requisitos para infraestrutura 

básica dos parcelamentos do solo situados em zonas habitacionais de interesse social” (GATTI, 

2015, p. 36) e no Estatuto da Cidade, em 2001, no art. 4º, V, “f”, como um dos instrumentos de 

política urbana.  

Ainda apareceu na Lei Federal nº 11.977/2009, que trata do Programa Minha Casa, 

Minha Vida (MCMV) e a “regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 

urbanas”, tendo sido definida como “parcela de área urbana instituída pelo Plano Diretor ou 

definida por outra lei municipal, destinada predominantemente à moradia de população de baixa 

renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo” (art. 47, inciso 

V). 

Maricato (2002) destaca que uma das “virtudes” das ZEIS é justamente a garantia 

de “um formato da função social da propriedade, ao determinar seu uso por interesse social, 

sem estar subordinada à aprovação de um PD” (p. 115). Segundo a autora, essa independência 

com relação ao Plano Diretor permite que o instrumento não esteja sujeito a atrasos que 

atrapalhariam demandas mais urgentes. Rolnik e Santoro (2014), a partir de estudos 

internacionais de Calavita e Mallach (2009), sustentam que se poderia considerar as ZEIS 

“embora com diferenças, como uma forma específica de inclusionary zoning (zoneamento 

includente), termo se refere a programas, normas ou leis que exigem ou estimulam 

empreendedores privados a ofertarem habitação de interesse social em seus empreendimentos” 

(p. 5). Esse tipo de zoneamento teria a função, segundo as autoras, de segurar um processo de 



39 
 

segregação desencadeado pelo mercado, que não permite que as pessoas de renda mais baixa 

acessem alguns locais na cidade, sendo que “um dos objetivos do instrumento é promover a 

mistura de classes sociais” (ROLNIK; SANTORO, 2014, p. 6).  

Especificamente em relação à cidade de São Paulo, houve uma primeira tentativa 

de se incluir as ZEIS como instrumento de política urbana no Plano Diretor na gestão da Prefeita 

Luiza Erundina (PT)17, entre 1989 e 1992, contudo não houve aprovação do projeto pela 

Câmara Municipal de Vereadores (GATTI, 2015). As ZEIS só foram incluídas quase uma 

década depois, durante a gestão da Prefeita Marta Suplicy (PT), com a aprovação do Plano 

Diretor Estratégico de 2002, sendo posteriormente regulamentado pela Lei de Uso e Ocupação 

do Solo de 2004 e pelos Decretos nº 44.776 e nº 45.127, ambos de 2004 (GATTI, 2015). 

Atualmente, elas aparecem no art. 32, do PDE/14, que estabelece quais tipos de 

áreas podem ser demarcadas: as exclusivamente (ZER) ou predominantemente residenciais 

(ZPR), as mistas (ZM), as de centralidade (ZC), as de desenvolvimento econômico (ZDE), as 

predominantemente industriais (ZPI), as de ocupação especial (ZOE), as de preservação e 

desenvolvimento sustentável (ZPDS), as especiais de interesse social (ZEIS), as especiais de 

preservação cultural (ZEPEC), as especiais de preservação ambiental (ZEPAM), as especiais 

de preservação (ZEP) e as zonas de transição (ZT). A definição encontra-se no art. 4418: 

Art. 44. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), demarcadas nos Mapas 4 e 

4A, são porções do território destinadas, predominantemente, à moradia digna para a 

população da baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação 

ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares, bem 

como à provisão de novas Habitações de Interesse Social - HIS e Habitações de 

Mercado Popular - HMP a serem dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, 

áreas verdes e comércios e serviços locais, situadas na zona urbana (PDE/14). 

 

As ZEIS, por sua vez, foram divididas pelo PDE em 5 categorias19 (art. 45, 

PDE/14), “diferenciadas conforme os objetivos com relação à política habitacional, ao 

 
17 Conforme ressalta Rolnik (1997): “Luiza Erundina, nordestina e ligada aos movimentos sociais e comunidades 

de base, propôs uma ruptura nessa política, tanto do ponto de vista da definição das prioridades de investimento 

quanto das próprias formas e métodos de governar. Priorizou as áreas sociais – sobretudo habitação, saúde, 
educação e transporte público em detrimento das grandes obras. E abriu espaço de interlocução política e 

negociação nos processos de tomada de decisão, organizando conselhos e fóruns nos quais entidades e indivíduos 

envolvidos com um setor ou um território partilhavam com o governo as decisões a respeito de sua ação” 

(ROLNIK, 1997, p. 209). 
18 A definição do art. 44/PDE foi replicada pela Lei de Zoneamento de 2016 (Lei nº 16.402/16), cujo processo de 

alteração se estuda neste trabalho, no seu art. 12, caput. 
19 Interessante observar que o PDE anterior, de 2002, contava com uma categoria a menos de ZEIS, existindo 

apenas as ZEIS dos tipos 1, 2, 3 e 4. O novo Plano criou o tipo 5, que tem como objetivo favorecer a produção 

habitacional privada, destinando um percentual menor de HIS para pessoas dentro da faixa de renda de 1 a 3 

salários mínimos (MONTANDON, 2016, p. 85). 
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percentual mínimo obrigatório de produção de HIS, ao lote mínimo para incidência desse 

percentual e ao território de incidência” (MONTANDON, 2016, p. 75): 

 

Quadro 2. Tipos de ZEIS no PDE/2014 

ZEIS 1 

art. 45, 

inciso I, 

PDE/14 

“áreas caracterizadas pela presença de favelas, loteamentos irregulares e 

empreendimentos habitacionais de interesse social, e assentamentos 

habitacionais populares, habitados predominantemente por população de 

baixa renda, onde haja interesse público em manter a população moradora e 

promover a regularização fundiária e urbanística, recuperação ambiental e 

produção de Habitação de Interesse Social” 

ZEIS 2 

art. 45, 

inciso II, 

PDE/14 

“áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou subutilizados, 

adequados à urbanização e onde haja interesse público ou privado em 

produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse Social” 

ZEIS 3 

art. 45, 

inciso III, 

PDE/14 

“áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não utilizados, 

encortiçados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços, 

equipamentos e infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos, onde haja 
interesse público ou privado em promover Empreendimentos de Habitação de 

Interesse Social” 

ZEIS 4 

art. 45, 

inciso IV, 

PDE/14 

“áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados e adequados à 

urbanização e edificação situadas na Área de Proteção aos Mananciais das 

bacias hidrográficas dos reservatórios de Guarapiranga e Billings, 

exclusivamente nas Macroáreas de Redução da Vulnerabilidade e 

Recuperação Ambiental e de Controle e Recuperação Urbana e Ambiental, 

destinadas à promoção de Habitação de Interesse Social para o atendimento 

de famílias residentes em assentamentos localizados na referida Área de 

Proteção aos Mananciais, preferencialmente preferencialmente em função de 

reassentamento resultante de plano de urbanização ou da desocupação de 

áreas de risco e de preservação permanente, com atendimento à legislação 

estadual” 

ZEIS 5 

art. 45, 

inciso V, 

PDE/14 

“lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios ou subutilizados, 

situados em áreas dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas 

urbanas, onde haja interesse privado em produzir empreendimentos 

habitacionais de mercado popular e de interesse social” 

Fonte: elaboração própria com base no PDE/2014. 

Conforme Santo Amore (2013), a ideia das ZEIS 3 “mobiliza as principais 

bandeiras da Reforma Urbana desde os seus primórdios: o combate à especulação imobiliária, 

a justa distribuição da infraestrutura na cidade, o reconhecimento da cidade real, produzida à 

margem da lei” (p. 122). Contudo, o que se verá a seguir é que, assim como as esperanças 

colocadas na Constituição Federal de 1988 e na regulação pelo Estatuto da Cidade, a 

expectativa de que a ZEIS promovesse a reforma urbana acabou por gerar apenas desilusões. 
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Quadro 3. Síntese do marco normativo. 

Norma Principais aspectos 

Constituição Federal (1988) 

No Capítulo II da Ordem econômica e financeira, estão dois artigos 

destinados à Política Urbana. 

O art. 182 dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano, que 

deve “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes”, tratando da 

necessidade de plano diretor para cidades de mais de 20 mil 

habitantes, da função social da propriedade, da indenização em caso 

de desapropriação e da edificação compulsória de imóvel 

subutilizado ou não utilizado, IPTU progressivo. 

O art. 183 dispõe sobre a usucapião urbana, caracterizada pela posse 

de imóvel de até 250 m² por 5 anos. 

Estatuto da Cidade 

(Lei Federal nº 10.257/2001) 

Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. 

 

Plano Diretor 

Decorre da previsão do art. 182, §1º, da Constituição Federal de 

1988.  

É responsável por definir quais as propriedades que estão e que não 

estão cumprindo a sua função social (art. 182, §2º).  

Conforme o Estatuto da Cidade, deve englobar o município 

integralmente (art. 40, §2º), revisto a cada 10 anos (art. 40, §3º) e 

deve contar com um processo participativo (art. 40, §4º). 

Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo 

Tem como finalidade especificar o que pode ou não ser desenvolvido 

cada área da cidade, como proteção ambiental, desenvolvimento 

econômico, etc. 

Zonas Especiais de Interesse 

Social  

(ZEIS) 

Conforme definição do art. 44 do PDE/14 “são porções do território 

destinadas, predominantemente, à moradia digna para a população 

da baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação 

ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e 
irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de Interesse 

Social - HIS e Habitações de Mercado Popular - HMP a serem 

dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes e 

comércios e serviços locais, situadas na zona urbana” 

Fonte: elaboração própria. 
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4. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS: QUE HISTÓRIA ELAS CONTAM? 

 

Compreendida a cadeia normativa na qual se insere a Lei de Zoneamento, cabe 

agora apresentar as dinâmicas ocorridas durante as audiências públicas selecionadas no 

processo de sua alteração na cidade de São Paulo. Antecipando o que se verá a partir de agora, 

diante da essência da lei em discussão, com a definição precisa das atividades que podem ser 

desenvolvidas nas diversas regiões da cidade de São Paulo, os conflitos mais evidentes 

estiveram relacionados principalmente às regiões demarcadas como ZEIS, com reclamações 

em relação aos lotes escolhidos para reserva de áreas para provimento habitacional à população 

de baixa renda, sejam de locais já ocupados e ainda não regularizados, sejam em locais onde 

ainda se pretende promover a construção de habitações de interesse social.  

Tais falas e interações entre participantes ou entre eles e agentes públicos 

evidenciaram muitos conflitos que se relacionam com a incompatibilidade da demarcação com 

a cidade real, a dicotomia entre adensamento na região central e desenvolvimento na periferia, 

a reivindicação por áreas verdes e a ocupação das áreas de proteção ambiental, o medo da 

desapropriação, a ofensividade em relação às políticas habitacionais e seus possíveis 

beneficiários e a crítica em relação aos políticos e gestores responsáveis pelo projeto. 

 

4.1. “RABO NO BURRO”: A INCOMPATIBILIDADE DA DEMARCAÇÃO COM A 

CIDADE REAL 

Nosso bairro não possui áreas degradadas, com imóveis ociosos, subutilizados, não 

utilizados, encortiçados e deteriorados, como vem sendo apregoado pela SMDU 

(PENHA _ 3). 

 

Grande parte das manifestações nas audiências públicas se deu no sentido de 

questionar a escolha das regiões demarcadas como ZEIS. Na maioria das vezes, proprietários 

de terrenos escolhidos ou vizinhos dos escolhidos e representantes de associações de bairro 

indagavam a razão de ser do projeto, principalmente pelo fato de que os lugares já seriam 

ocupados por proprietários antigos e as regiões consolidadas, sendo incompreensível que ali se 

pudesse construir mais moradias ou ainda se pudesse retirar os moradores antigos para dar lugar 

a outros.  

Segundo eles, havia uma incompatibilidade com a “cidade real” e tais escolhas 

significavam um erro da SMDU, o que, portanto, deveria ser revisto. Mais de um participante 
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chegou a fazer uma apresentação de fotos durante a sua fala, para comprovar que sua região 

contava casas ocupadas há bastante tempo, não havendo a caracterização exigida pela lei. 

Por exemplo, área de ZEIS 3, é o que? Cortiços e esse tipo de coisa, cê vai lá, tão 

colocando área de ZEIS… Por exemplo, eu vou falar mais particularmente da área da 

Penha, Vila Aricanduva, tem lugar lá que tá há 60 anos, gente morando há 60 anos. E 

eles estão dizendo que tem cortiço, terreno subutilizado. O único terreno subutilizado 
está no meio de um lote, ele é muito pequeno, mas que que eles fizeram ampliaram, 

pegaram mais de dois quarteirões. E colocaram aquilo como ZEIS 1 (ZEIS _ 4). 

 

Nós temos lá marcação de ZEIS 3 e ZEIS 5. Tá aqui ó, caderninho da Prefeitura. Não 

estou inventando nada. ZEISs 3 são áreas com ocorrência de imóveis ociosos, 

subutilizados, não utilizados, encortiçados ou deteriorados. ZEISs 5 lotes ou conjunto 

de lotes preferencialmente vazios ou subutilizados, situados em áreas dotadas de 

serviços e equipamentos, enfim. Nessa região que estamos falando não existe lote 

vazio, não existe lote subutilizado. Lote subutilizado, pelo Plano Diretor, significa 

menos de 30% da área com edificação. Nós já fizemos esse levantamento. Não existe. 

Todos são utilizados. Não existe cortiço nessa região. Não tem lote vazio. Todos são 
edificados, com famílias e uma estrutura comercial que vem se montando ao longo 

dos anos, a exemplo um posto de gasolina que está há mais de 50 anos no bairro, 

naquela região, quando nós tínhamos ruas de terra ali, que hoje não temos mais, 

felizmente (MOOCA _ 2). 

 

Uma das participantes, em mais de uma audiência, comparou a demarcação de ZEIS 

com a brincadeira de colocar o “rabo no burro”20, pela falta de critérios claros, incompreensão 

com relação à escolha dos lotes e a alegada inadequação dos locais escolhidos. Os pedidos de 

alteração da demarcação levados ao Executivo e ao Legislativo durante o processo às vezes 

vinham acompanhados de estudos técnicos e levantamentos de outras regiões para serem 

classificadas como ZEIS. A indignação levou mais de um participante a dizer que acionaria o 

Ministério Público, como forma de garantir a “justiça” na escolha das áreas demarcadas como 

ZEIS, já que a Prefeitura não entenderia ou não aceitaria que a cidade real seria incompatível 

com o projeto. 

A discordância se dava no fato de que as regiões questionadas eram dotadas de 

infraestrutura e, exatamente por esse motivo, já contavam com moradores suficientes, além de 

atrair diariamente um número alto de pessoas que ali trabalham, ao contrário de terrenos vazios 

e distantes, que poderiam ser destinados a novas habitações sem maiores problemas. 

Não se classifica na definição de ZEIS 3. Só vejo um motivo dessa classificação, 

porque é uma região dotada de serviços, de equipamentos e de ótima infraestrutura 

urbana e boa oferta de emprego, razão pela qual escolhi para morar (PENHA _ 4). 

 

Quando se falou que existe uma população crescente na Subprefeitura da Sé, se falou 

em 3 milhões de pessoas que vêm diariamente para o local de trabalho, basicamente, 
ou uma densidade menor de pessoas que habitam o Centro. Por que elas vêm para cá? 

Elas vêm porque há bons canais, bons corredores de transporte, que trazem essas 

pessoas para cá, mas, em termos de urbanismo moderno, a visão é diferente. É a de 

trazer para o local de moradia um equilíbrio de áreas de moradia, serviços e comércio, 

 
20 “Pessoal da SMDU brinca de colocar o rabo no burro” (DEV. LESTE _ 1). 
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transporte, saúde e educação, para que as pessoas não tenham que se deslocar, ao 

longo do dia, gastando duas ou três horas no transporte. Parece-me que se procurou a 

solução mais fácil, trazendo o adensamento para dentro da Subprefeitura da Sé – para 

mim, uma política errada -, ao invés de procurar um caminho, mais árduo, porém mais 

correto, que é o de trazer uma estrutura de sustentação à população que mora em 

bairros mais distantes (SÉ _ 12). 

 

Os bairros já consolidados deveriam ser deixados como estão, não precisariam de 

nenhuma mudança, pois já conseguiriam atender a demanda de emprego, moradia e transporte 

de seus moradores. Um adensamento dessas regiões, conforme ressaltado pelos participantes, 

significaria um transtorno aos que estão ali estabelecidos. 

Nós temos necessidade de área verde, necessidade de preservar nosso parque 

industrial, manter empregos, manter os moradores que trabalham nessas empresas 

próximos de seus locais de trabalho (MOOCA _ 15). 

 

Nós temos bairros bons, nós temos bairros médios, nós temos bairros que não são tão 

bons. A gente quer que a cidade melhore o que não está bom e não mexer em bairros 

onde as pessoas vivem bem, estão satisfeitas e são contra as mudanças propostas 

(CÂMARA GERAL _ 15). 

 

Especificamente a região da Sé foi motivo de conflito nas audiências, não só 

naquela específica da Subprefeitura. Uma parte dos participantes sustentou que a área já estava 

suficientemente adensada e que já comportava um fluxo diário de pessoas muito grande, o que 

não poderia ser intensificado a partir da escolha de um zoneamento que tivesse essa finalidade. 

Contudo, a visão da SMDU ia de encontro a essas reclamações, sustentada numa perspectiva 

de desadensamento da cidade, pela diminuição da taxa de fecundidade: 

Então, não é a Sé. Ela não pode centralizar todas as demandas de saúde, educação, 

além dos três milhões de pessoas que passam pela Cidade [...] então, Vereador, por 

favor, vamos trabalhar a Cidade para que todos tenham igualdade nas subprefeituras, 

não só a Subprefeitura da Sé (SÉ _ 9). 

Em que distritos da Cidade há a conjugação de dois fatores, perda da fecundidade e 
maior fluxo migratório de saída da Cidade? Exatamente nos bairros do centro 

expandido. Portanto, esses bairros estão vivendo um processo de desadensamento 

(CÂMARA GERAL _ Fernando de Mello Franco). 

 

4.2. “LEVANDO O DESENVOLVIMENTO ÀS ÁREAS QUE PRECISAM”: MORADIAS 

NO CENTRO OU EMPREGOS NA PERIFERIA 

 

Somado à questão da alegada incompatibilidade com a cidade real, a argumentação 

que se apresentava era a falta de sentido de se reservar áreas para moradia na região central (ou 

regiões como Mooca, Penha e Tatuapé, que apesar de não se localizarem exatamente no Centro 

Expandido, são bairros tradicionais e dotados de infraestrutura) já suficientemente adensada, 

quando na verdade o correto seria que a Prefeitura destinasse suas políticas às regiões que de 
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fato precisariam de maior investimento, sobretudo as periféricas. 

A pergunta que a gente tem, quando se pensa em adensar ainda mais – e essa é uma 
falácia que tá aqui por trás porque, quando você ouve as palavras, são bonitas: “Vamos 

descentralizar as cidades” – mas a pergunta que fica é porque você vai concentrar 

ainda mais, nas regiões mais caras da cidade? [aplausos] não faz nenhum sentido, nós 

somos a favor, isso sim, que o Prefeito cumpra o que tem de ser feito, ou seja, que 

você invista nas áreas mais carentes da cidade. Isso tem de ser feito, acho que nós 

somos a favor disso. Não onde não cabe mais [aplausos] (CÂMARA GERAL _ 5). 

 

Senhor Secretário, uma das principais metas do Plano Diretor é a geração de emprego, 

próximo à moradia. Realmente as indústrias estão saindo de São Paulo e os vocês 

ainda colocaram ZEIS, dentro do ZPIs, isso é absurdo, isso precisa ser revisto. 

Também colocaram ZEIS em bairros nobres, como bairro do Tatuapé, uma área 

consolidada, no bairro da Penha (CÂMARA GERAL _ 26). 
 

Eu não consigo achar nem razoável quando começo a ler [o Plano Diretor] e a primeira 

solução que vocês me apresentam sobre moradia é adensar uma área já extremamente 

adensada, que é o Centro Expandido. E vocês me falam de qualidade de moradia, mas 

eu não ouço ninguém falar de saneamento; eu não ouço ninguém falar de água; eu não 

ouço ninguém falar de transporte público para as moradias. Porque as moradias ruins 

elas não estão no lugar que vocês estão propondo o adensamento. Nesses lugares, sim, 

tem muito imóvel fantasma. Não precisa mais construir. Tem que reformar, tem que 

melhorar o que tem e tem que melhorar a vida das pessoas que não estão no Centro 

Expandido com moradia sim, com verde, com um melhor transporte público 

[aplausos]. Inclusive, para eles não terem que ficar quatro horas no trânsito pegando 
trem, ônibus. Elas são bolinadas o dia inteiro, de verdade. A minha empregada última 

vez, gente, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa e eu dei um palitinho de 

churrasco pra ela se proteger no trem que ela pega pra ir pra minha casa trabalhar. Dos 

homens que ficam apertando ela de tão apertado e ela demora duas horas pra chegar, 

cansada (CÂMARA GERAL _ 32). 

 

Essas últimas manifestações revelam a contraposição de ideias presente nas falas: 

moradia à população de baixa renda nas áreas centrais e mais consolidadas na cidade ou 

investimentos em infraestrutura e geração de emprego nas áreas periféricas. Foi interessante 

observar que a demanda por desenvolvimento na periferia apareceu na fala tanto dos moradores 

das regiões centrais quanto dos moradores das próprias áreas mais afastadas. Contudo, elas 

pareciam ter sido levadas por motivos diversos, o que fica explícito pelo modo de argumentação 

de cada uma delas. Para aqueles que já moram nas regiões centrais e que são proprietários de 

imóveis, o pedido por mais investimentos na periferia os protegia de demarcações das ZEIS em 

seus lotes e, eventualmente, a construção de habitações de interesse social.  

Então quando eles pediram que nós indicássemos o que fazer com relação ao Plano 

Diretor, a gente pediu desenvolvimento e que aproximasse realmente residência do 

trabalho. Mas como? Levando o desenvolvimento às áreas que precisam. Então, por 

exemplo, hoje a Vila Prudente ela se separou da Sapopemba. Então, por exemplo, a 

Sapopemba precisava do quê? Precisava de comércio, precisava que levasse o 

desenvolvimento. Então acho que nessa área do Tatuapé, que já existe muito 

comércio, serviço e indústria, infelizmente o Plano Diretor ele está na contramão, 

porque se realmente eles vão retirar uma série de equipamentos. Eles falam 

equipamentos, infraestrutura, somos nós, são as pessoas que estão ali, que começaram 

há mais de 20 anos e implantaram seus negócios. Então não acho direito hoje retirar. 
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Eu acho muito boa as ZEIS, as ZEIS têm que ser implantadas, mas tem que saber 

aonde ela vai ser implantada e eu acho que ali não é local adequado (MOOCA _ 10). 

 

A gente não pode pensar que São Paulo tem de ser uma cidade de moradia. Nós 

sabemos que tem um déficit habitacional muito grande na cidade de São Paulo. Isso 

acho que é direito de vocês, como é direito da gente poder conservar onde a gente 

está. Ninguém é contra isso, mas nós temos de pensar o zoneamento em levar o 

serviço, o emprego, até onde as pessoas moram e não as pessoas até o emprego 

[aplausos] (MOOCA _ (13). 

 

Para aqueles que já vivem na periferia, era um pedido de melhoria nas suas regiões. 

Para esse grupo, havia consciência da forma desigual de ocupação da cidade, a busca por maior 

segurança e a proximidade com o local de trabalho, evitando as longas horas gastas no 

transporte público. 

E o que eu vim pedir aqui hoje é assim, projetos de hospitais nesse bairro, da Cidade 

Tiradentes e de UBSs na região, onde possa atender às demandas;  regularizações de 

ruas, porque foi uma luta até para construir esse empreendimento, porque existia 

poste, existia rua, existia energia, só que, na Prefeitura, não constatava nada disso, né. 

E também transporte público né, emprego na região, que é uma coisa que realmente é 

precária, evitando deslocamento das pessoas para o Centro da Cidade. Tem muitos 

terrenos que dá pra aproveitar e fazer a moradia, tanto moradia como comércio, a parte 

de transporte público. É um bairro que realmente precisa se valorizar (MOOCA _ 14). 

 

Eu cresci na Penha né, mas pela minha situação, tive de morar bem mais longe, eu fui 

empurrada porque, porque na onde eu moro, na Cidade Tiradentes, quem conhece lá 

sabe que lá não tem empresa, ninguém quer investir lá, né. Aí o que acontece? 

Ninguém quer investir lá. O que acontece que nós trabalhadores temos de vir para o 

Centro, duas horas pra ir, duas horas pra voltar, sem falar das oito horas, doze horas 

de trabalho (MOOCA _ 14). 

 

Essas últimas colocações deixam evidente a diferença de estrutura que se tem em 

bairros periféricos e bairros centrais. A demanda por provimento habitacional se faz em relação 

à área central pela sua oferta de serviços e empregos, o que significa qualidade de vida para os 

moradores da cidade. Viver distante é penoso não só pelas horas diárias perdidas na locomoção, 

mas também pelo distanciamento da vida urbana. 

Tem aqui uma característica peculiar, dessa das dezenas que eu participei do processo 

do Plano Diretor, foi algumas reações aqui quanto a opiniões. Eu acho que nós 

vivemos numa cidade historicamente desigual, né, pelo processo seu de 

desenvolvimento e crescimento, que construiu um verdadeiro apartheid social. Só um 
debate de fato democrático e participativo, e aí impõe-se que se respeite as opiniões e 

as divergências, é possível superar essas desigualdades. Então quando, só ora registrar 

aqui que eu atuo no movimento social, movimentos populares, né. Então quando 

houve um grande debate né, onde toda a sociedade participou e lá se foi respeitadas 

as opiniões, né, e lá tinha todos os segmentos, todos os segmentos: acadêmicos, 

setores médios, pessoas de periferia né e cada um colou, conseguiu expor ali a sua 

opinião e construiu então o Plano Diretor. E eu acho, que dá impressão aqui, que me 

parece que algumas pessoas têm medo de ZEIS na sua região, dá impressão que vai 

tomar a sua casa, dá impressão que vai tomar a sua casa [bastante barulho da plateia]. 

E eu acho que nós temos que pensar na cidade de São Paulo, que é uma cidade caótica 

[pessoas continuam gritando], é uma cidade, né, onde os dois principais problemas 

são justamente a mobilidade e questão da habitação, né. Então, não se todos aqui 
sabem, mas no centro da cidade de São Paulo, centro expandido, existem 400 mil 
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imóveis vazios [mais reações], entendeu? Enquanto milhares de pessoas todos os dias 

saem de bairros que ficam a 30, 40km fazendo trânsito, causando poluição, 

degradando o meio ambiente, pra vim trabalhar na região central. Então é até, é 

anacrônico você dizer que esses espaços vazios da cidade não servem, não devem ser 

ocupados por trabalhadores. Então, nós defendemos as ZEIS por entender que ela, né, 

reduz as desigualdades da cidade, ela ajuda no crescimento da cidade e ela, sobretudo, 

é uma questão de justiça, né, pro nosso povo (EXECUTIVO 2 _ 19). 

 

4.3. “A CIDADE TÁ PRECISANDO DE ÁREA VERDE”: A OCUPAÇÃO DE ÁREAS DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

Uma questão que apareceu de modo recorrente nas audiências foi a ocupação 

desordenada em áreas de mananciais e a preservação das áreas verdes e até mesmo o conflito 

entre políticas urbanas e políticas de proteção do meio ambiente. O cenário era, e ainda é, de 

uma presença alta de moradias irregulares nas margens das Represas do Guarapiranga e 

Billings, muito embora exista uma legislação ambiental para a área. 

O tema esteve bastante presente principalmente na audiência temática de ZEIS, em 

que metade das colocações envolveu a questão no sentido de condenar essa ocupação ilegal. 

Elas se deram no sentido de afirmar que a cidade precisa de mais áreas verdes e que não se pode 

deixar que se construam moradias ou que deixem ocupar regiões que deveriam ser 

ambientalmente protegidas. Foi destacada a falta de fiscalização dos órgãos públicos, da polícia, 

a fim de evitar tal prática, já que a demanda ambiental tem que ser valorizada na cidade de São 

Paulo.  

Outra coisa é o meio ambiente, porque acho e já citei – eu sou árbitro e não posso 

ficar aqui fazendo comentários - hoje, se não fiscalizarmos as áreas municipais que 

estão espalhadas na nossa Cidade e o Poder Público for omisso, vai haver as invasões, 

como tá havendo, principalmente na zona Leste é uma invasão por dia – não vamos 

ter áreas para preservação do meio ambiente. A coisa tá complexa. E precisa da ajuda 

da subprefeitura, da polícia, da GCM, da Polícia Militar pra gente inibir, porque se 

não, ao terminar de concluir essas discussões e o projeto de lei, pode esquecer, não 

vamos ter área verde na cidade de São Paulo (ZEIS _ Gilson Barreto). 

 

Eu acho perigoso que tudo seja ZEIS. Perigoso assim, a cidade tá precisando de área 
verde, área despavimentada, área terra (DEV. LESTE _ 15). 

 

Não só nas regiões periféricas, mas também nas áreas mais centrais, o verde 

apareceu como prioridade. As audiências aconteceram ao longo do ano de 2015, momento em 

que a cidade de São Paulo passou por uma forte crise hídrica, o que intensificava as falas a 

favor da proteção ambiental. Em uma delas, a demanda foi de que em terrenos vazios ou que 

contam com imóveis não utilizados fossem construídas praças e áreas livres e não mais prédios. 

Primeiro de tudo, acho que, na região do Centro, principalmente, temos uma série de 

imóveis abandonados, uma série de imóveis subutilizados, e que eles estão aí e o 
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pessoal está querendo construir em área livre, está querendo construir em praça, está 

querendo construir... Sabe, gente, desculpa, uma área permeável vazia não é um 

espaço para se adensar, principalmente num contexto de crise hídrica, principalmente 

num contexto em que não temos um espaço de lazer, também não temos um espaço 

para ser ser humano e não temos um espaço onde possamos realmente oferecer alguma 

coisa para a população (SÉ _ 4). 

 

4.4. “TODO CIDADÃO TEM O DIREITO A UMA MORADIA DIGNA, MAS NÃO A 

MINHA”: O MEDO DA DESAPROPRIAÇÃO 

 

Quero deixar bem claro que não sou contra as ZEIS, pois todo cidadão tem o direito 
a uma moradia digna, mas não a minha (PENHA _ 4). 

 

Gostaria de saber por que vocês escolheram essas áreas mais privilegiadas certo? 

Quando em Aricanduva, Parque do Carmo e Cidade Líder têm milhões de terrenos 

vazios, não precisa desapropriar (MOOCA _ 4). 

 

Um aspecto marcante das audiências públicas foi a insistência dos participantes em 

argumentarem que seriam contra a ZEIS em seus lotes porque isso implicaria em 

desapropriação de suas casas. O medo da desapropriação tomou conta dos participantes: 

Moradores que hoje estão aposentados e compraram suas casas poderão comprar 

outras? Onde? Longe de tudo? Não ouvi de ninguém esse tipo de preocupação. 

Existem muitos lugares que não estão sendo utilizados nas proximidades e que 

poderão se tornar moradias. Então, pergunto: Com que propósito vai se desapropriar 

famílias para colocar outras? Pois não somos elite (PENHA _ 5). 

 

Embora esse sentimento seja compreensível e as pessoas não queiram perder suas 

moradias, esse fato ganha relevo porque não existe vinculação entre a demarcação de uma área 

como de interesse social e sua imediata destinação à construção de habitação social, ou seja, 

não existe substituição de pessoas em áreas demarcadas como ZEIS. Na verdade, a demarcação 

funciona como uma reserva de lotes e é preciso, primeiro, que estes se enquadrem em uma 

metragem mínima para que, então, caso sofram algum tipo de reforma ou modificação, sejam 

obrigados a destinar uma porcentagem da área para construção de habitação de interesse social. 

Portanto, apenas lotes que estejam dentro do tamanho exigido e que se proponham a fazer obras 

é que sofrerão algum tipo de restrição na propriedade. Contudo, permeava as falas a angústia 

de se perder o imóvel ou ainda de ter que vendê-lo por um valor tão baixo que ficaria impossível 

conseguir outro lugar para morar: 

O que é que pode acontecer nessas áreas de ZEIS que estão incorretas? Vão pegar, 

aplicar concessão urbanística, vão dar pra um empreendedor privado indenizar você 

pagando um valor lá embaixo. E não tem garantia de quem tá nessas áreas erradas de 

ZEIS serem atendidos nos programas. E ai, como é que a gente fica? [aplausos e 

gritos] (EXECUTIVO 2 _ 14). 

 

Essa questão poderia se justificar pela falta de informações em relação às ZEIS. 

Mas ela foi por mais de uma vez ressaltada pelos representantes da SMDU nas audiências 
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acompanhadas, tanto nas apresentações iniciais quanto nas falas finais, principalmente quando 

essa questão era trazida pelos participantes ao longo do encontro. A segunda audiência, do dia 

21/01/2015, a mesa - nesse dia composta por Daniel Montandon, por Fernando de Mello 

Franco, e por uma outra mulher, sem identificação - foi questionada diversas vezes sobre o 

critério para demarcação, o porquê de algumas escolhas. Daniel ficou então responsável por 

fazer a maior parte dos esclarecimentos, acompanhado de intensas reclamações e gritos.  

Explicou de maneira geral que existe uma diferença entre a ZEIS 1 e os demais 

tipos de ZEIS. Com relação à ZEIS 1, esclareceu que ela é “demarcada nas áreas onde existe 

uma ocupação, existem famílias de baixa renda, são áreas onde há necessidade de uma solução 

habitacional definitiva e integral pras famílias de baixa renda” e que a ação que tem em relação 

a essa área é de urbanização e de participação das famílias envolvidas, porque cada casa requer 

uma solução. Já as outras ZEIS são reservas de áreas para provimento habitacional para famílias 

de baixa renda. 

Essa explicação foi permeada de interrupções, gritos e reclamações, que foram 

ficando mais intensos, sendo necessário que ele, por mais de uma vez, pedisse que as pessoas 

ouvissem o que tinha a dizer. Chegou a expressamente tratar dos critérios para que houvesse 

construção de HIS em ZEIS no sentido de que as pessoas entendessem que o instrumento, 

mesmo que incidente sobre o lote, não geraria automaticamente uma alteração nele: 

Todas as ZEIS, se vocês olharem  o artigo 55 do Plano Diretor, vocês vão verificar o 

seguinte: os lotes que eles entram na regra de destinação obrigatória, o percentual pra 

HIS 1 e 2, não incide sobre todos os lotes, não incide sobre todos os lotes de uma 
quadra, incide em algumas ZEIS sobre lotes acima de 500 metros quadrados e outros 

sobre 1000 metros quadrados. Então muitas vezes uma ZEIS tá marcada em uma 

quadra, um lote, uma casa de 400 metros quadrados ela não entra na regra de ZEIS, 

por exemplo. Não entra. Ele vai poder reformar, vai poder ampliar, ele vai poder usar 

a totalidade do potencial construtivo daquela área, não vai entrar na regra de ZEIS. 

Ele vai entrar na regra de ZEIS se ele remembrar e resultar em lotes superiores àquele 

lote mínimo. Isso faz com que, grande parte, você tem uma ZEIS demarcada numa 

área e apenas um ou outro lote que vai entrar naquela regra de provisão de ZEIS, de 

HIS, tá? Lote mínimo é de 500 metros quadrados na ZEIS 5 e 1000 metros quadrados 

nas demais ZEIS. Eu preciso checar esse dado no Plano Diretor. É uma que é 1000 e 

uma que é 500. A referência pra vocês é o artigo 55 do Plano Diretor, onde tratam 
justamente dos casos de exclusão do atendimento de percentual mínimo de HIS 1 e 2. 

Que que tá excluído daquilo tá? São as áreas, quando você faz o equipamento público, 

ou quando você não tá no lote que entra naquela… na dimensão de destinação. 

(EXECUTIVO 2 _ Daniel Montandon) 

 

Disse que esteve na Penha para fazer exatamente esse esclarecimento. Ainda 

ressaltou que não iria naquele momento discutir nenhuma região em específico e que não 

esperava que com seu esclarecimento as pessoas mudassem de opinião em relação à ZEIS. 

Acrescentou que pretendiam aprimorar a proposta, estudando os casos e avaliando se existiam 
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erros na demarcação. As vaias se intensificam, quando ele ressaltou que poderia ter havido erros 

no projeto. O clima na audiência tornou-se mais uma vez bastante tenso e Daniel continuou 

dizendo que podiam existir erros e era por isso que estavam em um “processo participativo”. 

Por fim ressaltou: 

Os critérios de demarcação vão sempre prospectar as áreas onde tem os lotes vazios, 

tá, não significa que a totalidade da quadra ela esteja envolvida na demarcação de uma 

ZEIS. Então eu fiz esse esclarecimento pra vocês, sobre a questão das ZEIS. Eu só 

reitero pessoal, eu só reitero o seguinte: na modalidade de provisão de ZEIS, não 

existe desapropriação. Não existe desapropriação pra implantação de ZEIS, HIS, de 

HIS em ZEIS 2 em ZEIS e, em ZEIS 4, em ZEIS 5. O que existe, pode existir uma 

desapropriação em ZEIS 1, onde tem uma ocupação [gritos]. Fora de ZEIS 1 não 

existe desapropriação. Se essa informação chegou, ela está equivocada. Não se 

desapropria pra fazer HIS em ZEIS 2, 3, 4 e 5. Pode existir a demarcação de uma ZEIS 

1 que deveria ser uma ZEIS 5 ou uma ZEIS 2, é pontual, isso é exceção, não é regra. 
(EXECUTIVO 2 _ Daniel Montandon) 

 

Esses esclarecimentos foram feitos também nas demais audiências acompanhadas, 

às vezes antes e às vezes depois das participações, e não só por Daniel: 

Sobre a preocupação da Cristina sobre desapropriações em ZEIS 5, primeiro, o 
instituto da desapropriação não é vinculado às ZEIS. A Prefeitura pode fazer uma 

desapropriação para implantar um melhoramento público em qualquer zona da 

Cidade. Para implantar um equipamento social, para implantar um sistema viário, uma 

linha de transporte, ela pode fazer uma desapropriação em qualquer zona da Cidade, 

pois não há uma vinculação com as ZEIS (SÉ _ Daniel Montandon). 

 

As ZEIS, na verdade, elas só têm obrigatoriedade de implantar habitação de interesse 

social se ela estiver um lote maior e, se você for fazer uma reforma, se você for mudar, 

se você colocar isso, demolir e for construir novamente. Então, elas tão asseguradas, 

os seus lotes vocês estão assegurados, não tem mudança nisso. Três, dois, não há 

desapropriação em ZEIS. Isso é uma...eu ouço... Eu não sei quem propagou isso, não 
existe isso, o que existe é, se existir o interesse do incorporador em comprar uma 

grande área para fazer um empreendimento, ele tem que... vocês têm de querer vender. 

Isso vocês têm de querer vender para o empreendedor poder fazer (MOOCA _ Penha 

- Representante da Prefeitura). 

 

Nós não queremos adensamento construtivo na Cidade. Nós não queremos a 

transformação dos bairros centrais com mais prédio construído. A gente não quer 

demolir o Conjunto Nacional para construir outro prédio no lugar. A gente não quer 

demolir Cerqueira César para construir mais prédio no lugar. Se houver 

transformação, serão em um ou em outro, e vocês sabem muito bem, lotes 

remanescentes ou casas. Mas isso é muito insignificante (CÂMARA GERAL _ 

Fernando de Mello Franco). 

 

A informação equivocada com relação às desapropriações foi agravada também 

pelo fato de aparentemente alguns moradores terem recebido em suas casas, enquanto 

aconteciam as audiências, um panfleto que daria a entender que haveria sim desapropriação em 

caso de demarcação de ZEIS. Essa informação foi trazida pelos próprios participantes e também 

chegou a ser mencionada por vereadores e representantes da SMDU nas audiências: 

Fomos três vezes à Subprefeitura da Penha levar esse esclarecimento, porque o 

Conselho Participativo de lá solicitou. Circularam um panfleto dizendo que as ZEIS 

iam trazer uma desapropriação dos imóveis. Levamos esse esclarecimento, pedimos 
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para olhar o panfleto, que não tinha autoria; quem escreveu aquilo não se 

responsabilizou. Então, é fundamental entender que as ZEIS não têm o automatismo 

de incidência da desapropriação (SÉ _ Daniel Montandon). 

 

Eles não receberam aquele ‘panfleto terrorista’ que o Police tava falando, né? Aquilo 

lá foi até bom porque alertou todo mundo (DEV. LESTE _ 15). 

 

Mencionando um caso específico envolvendo essa polêmica, logo no início da 

audiência na Subprefeitura da Penha, a apresentação inicial do PL 272 foi feita pelo arquiteto 

Lizandro, da SMDU. Dentre vários pontos que explicou, um deles foi a demarcação da ZEIS. 

Toda essa parte passou a ficar conturbada quando ele comentou que tal demarcação havia se 

dado “depois de uma grande discussão com a sociedade”, se referindo ao processo participativo 

de alteração do PDE de 2014. Nesse momento houve muita manifestação do público: falas, 

reações e um barulho, que, como ressaltado em outros momentos dessa audiência, se parecia 

com uma buzina. O Vereador Gilson Barreto, que presidia a audiência, chegou a interromper 

para pedir que as manifestações fossem feitas depois da fala. O arquiteto então continuou 

dizendo que na questão de moradia digna o que a lei pode fazer é a reserva fundiária. Tratou 

especificamente da demanda da retirada das ZEIS na Vila Aricanduva e disse que houve um 

critério para a determinação da zona de estruturação urbana e essas áreas não faziam parte, lá 

atrás, e no PDE foram indicados como ZEIS (uma ZEIS 3 e uma 5).  

Então ressaltou que só tem que entrar na regra os lotes acima de 1000m² nas ZEIS 

1, 2 e 4 e acima de 500m² nas ZEIS 3. Neste momento houve uma nova interrupção mais 

enfática, fora do microfone:  

.... porque a minha casa tem mais que isso, eu batalhei a minha vida toda e de repente 

vocês colocaram os 500m. Eu já não concordo com essa ZEIS. Agora, se vocês fazem 

isso, quer dizer, eu me arrependo de ter feito o que eu fiz na minha vida pra poder 

conquistar. Quer dizer, eu deveria ser sempre um miserável [não é possível entender 

o restante porque o Presidente Gilson Barreto o interrompe no microfone] … eu não 

concordo com isso! [fala bastante aplaudida] (PENHA _ sem número). 

 

Lizandro tentou continuar explicando que não existia vinculação entre ZEIS e 

desapropriação, mas novamente houve interrupção do público. Afirmou que HIS pode ser 

construída em qualquer zona, mas com a ZEIS o que se faz é uma reserva para não se ter 

empreendimentos de alto padrão nas áreas escolhidas. A previsão é a de que, se ocorrerem 

modificações, essas áreas estarão protegidas. Disse que se alguma empreendedora quisesse 

construir nesses lugares, teria que comprar o lote, como em qualquer outro lugar. Contudo, 

houve insistência dos participantes, que mesmo nas audiências realizadas mais ao final do 

processo participativo, como as devolutivas das Zonas Leste e Oeste/Central, e depois de 

diversas explicações, por pessoas distintas, continuaram a levantar a questão como justificativa 

para serem contrários a demarcação de ZEIS em seus lotes.  
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A ZEIS, portanto, foi colocada como a grande vilã da Lei de Zoneamento, muito 

embora representantes da SMDU tenham, em mais de uma audiência, esclarecido o que 

significavam as demarcações e o que era necessário se verificar para que houvesse algum tipo 

de transformação nos lotes. A demarcação, contudo, foi ressaltada como motivo não só de 

descontentamento, mas uma espécie de castigo, “bullyng” e até mesmo doença. 

Todo nosso bairro foi mudado de zona mista para ZEU, menos esses três quarteirões. 
Nós, que estamos nesses quarteirões que têm que ser ZEIS, sendo que nenhum lote 

contempla necessidade para inclusão em ZEIS [...] A gente já sofre bullying com o 

vizinho da frente que está sendo contemplado como ZEU, onde é zona mista, e a gente 

como ZEIS. Isso já é bullying (PENHA _ 7). 

 

A Vila Aricanduva sofreu. E sofreu bastante. Eu vi gente ficar doente por causa da 

ZEIS. Tô falando alguma mentira, turma? [gritos de “não”]. O que que aconteceu? 

Só vou falar uma coisa, foi muito ruim, foi muito ruim, mas no final foi muito bom. 

Porque isso só fortaleceu a gente. Só nós ficamos mais unidos. Eu tinha vizinho que 

eu não conhecia, hoje, conheço todos (DEV. LESTE _ 4). 

 

Hoje eu tô muito orgulhoso dos meus vizinhos, que comigo sofreram, e ainda sofrem, 

porque ainda não foi aprovada realmente (DEV. LESTE _ 6). 

 

É de se notar, assim, que a argumentação se baseou bastante no medo de perda da 

moradia própria, muito embora se tenha ficado claro que isso não aconteceria. Porém, é de se 

ressaltar que a perda da moradia pode se dar de algumas maneiras, não apenas pela 

desapropriação, mas também pela valorização ou desvalorização dos terrenos, a partir da ação 

do mercado e também da vizinhança, por isso que a reação dos moradores pode ter se mantido, 

mesmo depois de todos os esclarecimentos. 

 

4.5. “QUE TIPO DE FAMÍLIAS”: A SEGREGAÇÃO MAIS EVIDENTE 

 

Além de uma concordância ou discordância em relação ao uso da ZEIS e escolha 

dos lotes em que seriam demarcadas por incompatibilidade com a cidade real, as interações 

presentes nas audiências mostraram-se mais profundas. Uma parte significativa das falas 

acompanhadas justificava sua crítica em relação às ZEIS pela defesa das propriedades, 

acentuada pela antiguidade, pelo mérito e pelo próprio sentimento de pertencimento a uma área 

e uma vizinhança. 

Adquiri esse imóvel com sacrifício meu e de minha esposa, alcançado após anos de 

trabalho de segunda a segunda Somos de berço de família humilde e nossas conquistas 
não são muito valorizadas. Estou hoje presente nessa audiência por conta da nova Lei 

de Zoneamento da cidade de São Paulo, porque SMDU incluiu meu quarteirão como 

ZEIS 3 e ZEIS 5 para outros dois adjacentes da Vila Aricanduva (PENHA _ 3). 

 

Eu sou aposentado, meu projeto de vida é minha residência, conquistada com muito 

trabalho (PENHA _ 4). 

 

Como eu falei aqui, nós somos famílias tradicionais. Eu mesmo nasci no bairro e nós 
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temos aqui uma história muito grande que nasceu junto com a cidade de São Paulo. 

Nosso bairro completa neste mês 459 anos de atividade. Nós temos festejos ocorrendo 

durante todo este mês com o envolvimento de toda a comunidade. Muitos dos 

senhores estão aqui conosco. Nós nos damos bem com todos os bairros vizinhos, 

aqui estão todos os bairros vizinhos e somos atuantes [...] O mooquense ele tem 

uma verdadeira paixão por essa região aqui. Então, a gente acolhe todos que possam 

vir, mas a gente quer que o que já tá construído, o que já tá está realizado que seja 

simplesmente aprimorado e melhorado [aplausos] (MOOCA _ 15). 

 

Aqui gente, a gente tem que tomar cuidado que não é rico contra pobre, não é quem 
quer ZEIS contra quem não quer ZEIS [aplausos]. Não é nada disso não. A gente quer 

que seja marcada certo. Tem um monte de área perto de onde a gente mora terreno 

baldio que não é ZEIS [aplausos]. Pô, aí não dá. Aí cê vai num lugar, num quarteirão 

que não tem um terreno vazio, o quarteirão inteiro vira ZEIS. É brincadeira. Só pode 

ser brincadeira. Então você também que tá defendendo a ZEIS, legal, vocês falaram 

de empregada doméstica, meu pai era taxista, minha mãe também trabalhava na casa 

de família. Ninguém aqui tá falando ‘ó, sou contra empregada doméstica’ não [mais 

aplausos]. Se hoje eu tenho alguma coisa, é porque minha mãe trabalhou lá e meu pai 

também pra eu poder fazer duas faculdades, também sou professor universitário, que 

o rapaz falou aí. Não tem, não, tem que trabalhar e estudar, trabalhava de manhã, o 

dia inteiro, saía às 6 da manhã, trabalhava no “Senesp” morando na Zona Leste e 
depois voltava pra Zona Leste [aplausos e gritos] tá certo? Pra estudar lá na Unicid, 

com bolsa, que eu ganhei porque eu estudei pra ganhar a bolsa. Estudei pa caramba. 

Então calma gente. Não é um contra o outro aqui não. O Poder Público tá querendo 

fazer isso. já fizeram nas eleições: é o Norte e Nordeste contra o Sudeste [aplausos e 

gritos], que que é isso? Que que é isso? Tudo aqui é povo, nós somos todos cidadãos 

têm direito à moradia sim. O rapaz que saiu aqui agora falou certo, 400 mil imóveis, 

delimita, esse imóvel, esse imóvel, esse imóvel, não o quarteirão inteiro [aplausos e 

gritos]. Pronto. Fica todo mundo satisfeito. Não, é melhor ter um imóvel vazio pra vir 

um traficante, alguém usar droga, ou deixar um trabalhador morar lá? Óbvio que é um 

trabalhador morar lá (EXECUTIVO 2 _ 20). 

 

Essa argumentação meritocrática quase sempre era acompanhada com a crítica em 

relação às políticas assistenciais, que, no caso em questão, estavam representadas pela reserva 

de áreas para construção de habitação de interesse social, que futuramente beneficiariam a 

população de renda mais baixa da cidade de São Paulo. 

Hoje, eu vim defender meus amigos moradores do Tatuapé, bairro em que eu, que eu 

nasci. O meu Nono, em 1913, com minha Nona, saiu de casa, na Itália, Província de 

Chieti, região de Abruzzo, com uma mala, ele com uma mala, minha Nona com uma 

mala, vieram parar naquele famoso navio no Porto de Santos. Foi trabalhar nas 

fazendas de café, juntou seu dinheirinho depois veio para o Tatuapé. Essas famílias 

aqui são descendentes de Italianos, portugueses, espanhóis, japoneses e outros. E 

como que pode a atual administração pública colocar ZEIS no Tatuapé, na Rua 

Visconde de Itaboraí, Loplatina, Av. Azevedo, Tijuco Preto com a Visconde de 

Itaboraí, na Rua Padre Stenio Penedo com a Rua Ary. Isso é um absurdo. Isso aí nós 
temos de rever. Queria até convidar a arquiteta Penha e os digníssimos Vereadores 

para um dia andarmos por lá, porque ZEIS 3 e ZEIS 5 têm de ser colocados onde tem 

cortiços, zonas não utilizadas e lá são residências, edifícios desses tradicionais 

moradores do Tatuapé. Como que pode acontecer um negócio desses? Isso daí tem 

que ser tirado. Nós não podemos deixar essa atual administração querer implantar uma 

política bolivariana aqui em São Paulo [aplausos] (MOOCA _ 7). 

 

Bacana né! Garantir moradia digna! Bonito isso né! Não é legal? Eu acho muito legal. 

Só que tem um probleminha né. Existem várias pessoas no meu bairro. Sou do 

Tatuapé, da Vila Azevedo, nasci na rua onde estou hoje, tenho 56 anos, temos um 

imóvel ali, há aproximadamente 20 anos, que foi quando conseguimos comprar esse 

imóvel. Então assim, garantir moradia digna é muito legal. Acredito que para todos. 
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Agora assim, o pessoal fala muito de periferia. Nesse plano eu ouvi muito isso. Trazer 

o pessoal da periferia. Tá. Então vou falar uma coisa para vocês. Eu tô no Tatuapé 

desde que o Tatuapé era periferia. Quando eu era pequeno, em torno de quatro anos, 

o único local onde a gente podia tomar uma condução era na Av. Celso Garcia, para 

ir para o Centro, e todo mundo - os mais velhos que estão aqui sabem o que eu to 

falando - todo mundo andava com um paninho no bolso, porque quando chegava na 

Celso Garcia que a gente tomar o ônibus, a gente pegava esse paninho, molhava na 

guia e limpava o sapato, porque a gente tinha vergonha de entrar no ônibus porque 

tava com o pé sujo, sabe? Então, garantir moradia digna. Vamo, vamo voltar nisso. 

As pessoas que vem para o Tatuapé nessa nova Lei de Zoneamento, devem estar muito 
felizes né, bacana, muito bom. Agora, e os que moram lá, as pessoas que por direito 

pagaram seus imóveis, pagam seus impostos e moram e sobrevivem ali? [aplausos] 

(MOOCA _ 8). 

 

Pelos participantes foi colocado o profundo descontentamento com relação a essas 

políticas, “dadas a quem não merece”, “a quem nunca fez nada”. Seria um privilégio ter acesso 

a essas políticas, que passariam a beneficiar as pessoas que, ao contrário deles e segundo a sua 

percepção, receberiam tudo de graça, sem nenhum esforço. Como já destacado, 

recorrentemente foi usado o termo “justiça” ou “justiça social” para criticar a demarcação de 

ZEIS: 

Aqui ninguém é contra ZEIS, ninguém não quer se misturar com pessoas que venham 

de outras áreas, muito pelo contrário, o que a gente quer é que haja justiça social. O 

que tá acontecendo nessa questão não é justiça não. Eles não estão querendo 

desapropriar quem tem milhares de imóveis, dentre eles um com 40 mil metros 

quadrados dentro de uma área consolidada. Eles querem pegar o que? Quem comprou 

o seu lote, paga IPTU, está em loteamento regularizado e muitas vezes perdeu sua 

vida fazendo construção de final de semana, batendo laje, enchendo tudo lá, como eu, 

meu pai, minha mãe e minha irmã fizemos. Eu só estou querendo isso, estou querendo 

justiça [aplausos] (PENHA _ 2). 

 

Eu venho também fazer coro aos outros munícipes, falar da Vila Azevedo, no Tatuapé, 

sobre o absurdo que é a marcação de ZEIS numa região consolidada, numa região, 

como o _______ falou, aonde nós temos famílias muito antigas que compraram com 

o suor do seu trabalho, ninguém deu nada, porque naquela época o que acontecia foi 

o que aconteceu com o Nono do _______, as pessoas trabalhavam, as pessoas 

buscavam seus objetivos e conseguiam. Tanto é que enquanto tivermos esse 

paternalismo que estão querendo colocar aqui esta nação não vai a lugar nenhum. Esse 

é o primeiro ponto [aplausos] (MOOCA _ 9). 

 

Embora esse embate tenha aparecido também em outras audiências, de modo mais 

pontual, foi com relação aos bairros da Zona Leste que a questão apareceu de modo mais 

enfático, conforme as duas falas transcritas acima. Moradores da região da Penha, Mooca e 

Tatuapé estiveram presentes em mais de uma das audiências, sempre reiterando seus 

argumentos com relação à impossibilidade de demarcação das ZEIS, por diversos motivos. 

Agora eu gostaria de entender qual é a mágica? Por que esse pessoal tem mais direito 

do que nós que já estamos ali? Eu não consegui entender isso até agora. Já tentei de 

todas as formas. Sabe eu ouvi aqui que o Tatuapé cresceu, hoje é uma área mista, a 
renda per capita é altíssima. Só que o Tatuapé é um bairro muito grande e ele não é 

feito só de renda alta. Sabe? É um bairro que cresceu por si só (MOOCA _ 8). 
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Houve, inclusive, explicitamente a pontuação de quais eram os valores respeitados 

por esse grupo, em uma das falas ocorridas durante a audiência na Subprefeitura da Mooca. Por 

coincidência (ou não) ela acabou sendo realizada na Associação Comercial e tendo como um 

dos participantes o representante do local, que ressaltou: 

Essa Casa que tem como objetivo apoiar o empreendedorismo, defender a livre 

iniciativa, nós estamos aqui com moradores, trabalhadores e também com muitos 

empresários que se instalaram em nossa região aqui, trabalham muito, criaram suas 

famílias aqui, são tradicionais na região. Nós temos empresas aqui centenárias e nós 

temos famílias tradicionais. Este bairro é muito querido por isso, porque ele é 

acolhedor, mas temos limites também e necessidades (MOOCA _ 15). 

 

A posição contrária à demarcação de ZEIS foi marcada também pela estigmatização 

dos possíveis beneficiários das habitações e pela criação de um ambiente de hostilidade e 

agressividade quando havia manifestação de representantes de movimentos sociais ou de outros 

defensores das ZEIS em regiões mais centrais. As falas, além de caracterizarem os moradores 

já estabelecidos nos bairros, principalmente os localizados na Zona Leste, como 

“trabalhadores” e, portanto, merecedores de estarem ali, defendendo suas propriedades, 

tratavam aqueles que reivindicavam ou poderiam se beneficiar das habitações de interesse 

social com termos e frases que os colocava em situação de inferioridade e os relacionavam com 

questões negativas, como violência, prostituição e confusão: 

Agora, eu peço pros Vereadores, [...] Gilson Barreto, Paulo Frange, Souza Santos e 
outros vereadores, Toninho Paiva, que, olha, se vocês votassem, se vocês votarem 

nessas ZEIS aqui, nós vamos ter problemas. Porque nós vamos tirar famílias 

tradicionais trabalhadoras do Tatuapé, da Mooca e de outras regiões da nossa 

subprefeitura para colocar que tipo de famílias nesses lugares? (MOOCA _ 7). 

 

Tem um monte de gente apavorada porque tá achando que vai ser desapropriada, etc, 

etc. Então, é bom que vocês esclareçam essa, essa demagogia com os MST, com os 

raio que o parta, sabe? [aplausos] desculpe, desculpe o termo, mas é isso mesmo, 

sabe? A gente, eu, como técnica, e muita gente que já não é leiga, de tanto discutir já 

entende, quer saber que critério vocês usaram pra fazer todo essa parafernália, sabe, 

de zoneamento (EXECUTIVO 2 _ 4). 

 

Não só as palavras, mas a intensidade das participações, com aumento do volume 

do tom de voz, chamou ainda mais a atenção para a disputa presente e a intensa pressão para 

que os lotes não fossem demarcados como ZEIS. 

Hoje eu venho de outra forma, mais feliz né, não tão agressivo, como eu já fui das 

outras vezes [...] Muito briguei sobre isso. Em várias reuniões fiquei abalado, com 

vários pronunciamentos. Agora senhores, tenham certeza que muito aprendemos 

socialmente, como Pedro falou, que ele não conhecia várias pessoas ali do bairro, 

politicamente, independente de eu ter formação, eu nunca me envolvi nisso e eu achei 

muito interessante (DEV. LESTE _ 6). 

 

Para esses participantes, a presença de pessoas de renda mais baixa àquela média 

dos antigos moradores da região, além de vista como afronta à meritocracia, parecia significar 
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um rebaixamento de seu status, do valor que a área tem. Demarcar ZEIS em regiões 

consolidadas era visto por eles como uma piora na qualidade de vida, na “dignidade” de seus 

moradores. 

Aí ouço falar em adensamento populacional porque vai ser aqui em volta do Metrô, 

porque temos transporte, porque será feito o corredor de ônibus e comecei a pensar, 

realmente acho que todos têm de ter moradia digna, mas o que não pode é se estragar 

a dignidade de quem já mora (PENHA _ 11). 

 

Eu não quero piorar o meu bairro [...] eu sou um carioca, vim para São Paulo há quinze 

anos atrás, adotei a Cidade como minha moradia, adoro São Paulo e não quero perder 
as áreas verdes que tem aqui. Passear pelos Jardins é uma maravilha, eu acho que 

muitos gostam de passear pelas árvores, pelos parques. Eu gostaria de levar isso para 

outros bairros e que não tomassem esse direito de mim [aplausos] (CÂMARA 

GERAL _ 16). 

 

Todo mundo quer viver melhor aqui. A gente não quer que o que seja bom piore. A 

gente quer que o que teja muito ruim melhore. Que absurdo é esse que tá sendo 

proposto nesse plano? (CÂMARA GERAL _ 32). 

 

Nesse mesmo sentido, não apenas pelos munícipes, mas pelo próprio Vereador 

Gilson Barreto a demarcação de ZEIS foi consubstanciada em algo negativo àqueles que moram 

nos lotes escolhidos. Na audiência da Subprefeitura da Penha, um dos participantes fez uma 

reclamação de que uma audiência que deveria ter ocorrido durante a alteração do PDE não 

ocorreu e por isso a lei deveria ser anulada. O Vereador Paulo Frange respondeu o 

questionamento, dizendo que não estavam falando de Plano Diretor, mas sim de Lei de 

Zoneamento e que daqui a pouco sairia uma notícia falsa dizendo que anulariam a Lei de 

Zoneamento. Houve reação da plateia e logo depois a seguinte fala do Presidente Gilson 

Barreto: “Se anular vocês continuam como ZEIS”. A fala dava a entender a continuidade de 

ZEIS como uma ameaça. 

Inclusive, este vereador se envolveu também em outras discussões relacionadas aos 

movimentos de moradia, chegando a tratar de maneira negativa suas formas de mobilização e 

estratégias de atuação. Seus comentários nas audiências são relevantes porque, pela sua posição, 

eles ganham peso e legitimam pensamentos, falas e comportamentos que continuam a 

estigmatizar os movimentos e condenar suas condutas. Mais de uma vez usou o termo 

“invasões” para se referir à atuação dos movimentos de moradia: 

Outro ponto, Daniel, são as invasões que estão havendo em todas as áreas municipais, 

grande parte com a conivência da Subprefeitura” [manifestações do público presente] 

(SÉ _ Gilson Barreto). 

 

É. Ocupação desordenada e depois a própria Prefeitura vai criar um caos com essas 

pessoas, nas áreas particulares, para poder desalojar as pessoas de lá, o que é mais 

triste ainda (SÉ _ Gilson Barreto). 

 

Cê pega a região, 40% não têm ZEIS em lugar nenhum. Aliás, não tem ZER, não 

existe ZER na Cidade de São Paulo, a não ser algumas áreas de São Paulo. Que isso 
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é realidade. O Governo tá sendo conivente, porque não tá fiscalizando, com as 

invasões [aplausos]. Nós tamos falando de verde, mas o verde está acabando, não tem 

mais verde na Cidade de São Paulo. E se o Governo não tomar de imediato a 

fiscalização e proibir essas invasões, porque está havendo uma invasão por dia, 

desordenada, em áreas particulares e áreas da Prefeitura (CÂMARA GERAL _ Gilson 

Barreto) 

 

Além disso, fez falas que confirmavam o questionamento dos participantes com 

relação às desapropriações onde fossem demarcadas as ZEIS, que sempre tentavam ser 

desconstruídas pelos representantes da SMDU: 

A realidade é uma só: há pessoas que têm seus imóveis, que são seu fundo de garantia, 

sua garantia de sobrevivência na aposentadoria, sua vida, a vida de seus filhos. 

Amanhã vem, “ah, vamos transformar tudo em ZEIS, tiram as pessoas de um local, 

vai levar pra onde? Aí têm que entrar na fila para reivindicarem habitação nas ZEIS 

(PENHA _ Gilson Barreto) 

 

Por causa do Plano Diretor, carimbou ZEIS, carimbou miséria, carimbou depressão. 

Infelizmente, hoje as coisas estão mal colocadas (PENHA _ Gilson Barreto). 

 

ó para darmos um exemplo de decreto de desapropriação, foram determinadas 

algumas ZEIS lá no Parque São Lourenço, uma área industrial. Em seguida, o Prefeito 
lançou um decreto e convocou as entidades para fazer uma concorrência entre elas. 

Houve realmente um decreto de desapropriação para essas áreas habitacionais. Não é 

culpa sua, Daniel, mas da Prefeitura em geral o fato de não haver sequer um 

engenheiro da Subprefeitura da Sé aqui hoje. Isso é triste. Nem o Subprefeito, o meu 

amigo Amazonas, veio. (SÉ _ Gilson Barreto). 

 

Em alguns momentos, contudo, tentava contornar essas posições, provavelmente 

pelo descontentamento daqueles que se sentiam atingidos pelos seus posicionamentos, 

notoriamente os representantes de movimentos sociais ou defensores das ZEIS, principalmente 

nas regiões consolidadas: 

Só para informar, sou de movimento popular. Apoio o movimento popular. Não há 

vereador que defenda o movimento popular mais do que Gilson Barreto. Pode ser 

igual, mas mais, não (SÉ _ Gilson Barreto). 
 

Conheço muito bem o movimento popular. É um movimento sério, eu apoio, sempre 

apoiei. Nos mais de 20 anos, tô no sexto mandato, cê sabe disso e a gente vem 

acompanhando, tem movimentos sérios, ou ou outro que sai das normas legais, mas 

isso ai quem cuida é a justiça, não cabe à ninguém. A realidade de moradia na cidade 

de São Paulo é uma realidade. Hoje, nós não temos só 120 mil pessoas precisando de 

casa; tem mais de 500 mil, na realidade. A gente, quando visita os bairros, a gente vê 

pessoas morando num “três por três”, em cima de um córrego. Que de dia, tira a cama 

para colocar o fogão. À noite, tira o fogão pra por a cama. O projeto... Os projetos de 

habitação é muito devagar. O Governo, em geral, é uma tristeza, não atende a 

demanda, a necessidade da cidade de São Paulo. É Minha Casa, Minha Vida; é 
Governo Estadual; é Governo Municipal, cada um da uma parte e conversam e 

desconversam e não resolve nada. A realidade é essa. Terra, pra moradia, não falta. 

Nós temos, no Plano Diretor foi garantido, inclusive, para os movimentos, no ZEIS 1, 

para poder regularizar onde já existe moradia popular. Hoje nós temos 200 

quilômetros de área para a moradia popular, 13% de todo território da cidade de São 

Paulo. Todo território da cidade de São Paulo. Nós temos… Esse projeto veio para a 

Câmara, doutora o que precisar mudar, nós vamos mudar, se necessário for, com a 

anuência dos Vereadores [aplausos] (MOOCA _ Gilson Barreto). 
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A contraposição à construção meritocrática veio em algumas das falas de 

representantes de movimentos de moradia, que também pontuaram a própria existência e 

organização dos movimentos diante da falta de oportunidades. Foi ressaltada a questão da 

origem diversa da europeia, afirmando que para aqueles que migraram do Norte do país não 

houve a mesma disponibilidade de terras e a mesma possibilidade de se estabelecer nessas 

regiões.  

A cidade tem direito à diversidade, tem direito a desenvolver dentro de uma única 

região toda essa diversidade, e a mistura também das classes, para que esse 

desenvolvimento seja coeso, pra que um possa absorver do outro e não uma 

segregação que tá querendo ser imposta aí por certos segmentos. Ok, pessoal? Esse aí 
é meu ponto de vista aí com relação às ZEISs [aplausos] (EXECUTIVO 3 _ 2). 

 

Eles foram responsáveis por levantar questões que estão bastante presentes nas 

dinâmicas urbanas, pontuando o que realmente está em jogo na cidade. O papel que a 

infraestrutura urbana tem, principalmente na região central, e a sua provisão pelo Estado, é 

central na dinâmica vivenciada pelos trabalhadores há décadas na cidade de São Paulo. Eles são 

obrigados a viver longe de todo esse aparato público de transporte, empregos, serviços de saúde, 

dentre muitos outros, colocando-os em uma situação de segregação. A luta é que os pobres 

deixem de viver apenas na periferia:  

Não achamos que o pobre tem que se localizar apenas na periferia. As ZEIS que vão 

além das ZEIS-1, ZEIS-2, 3, 4, ou 5, é porque achamos sim que o trabalhador merece 

morar em regiões com boa infraestrutura. O trabalhador não merece morar apenas em 
beira de córrego, em área de risco, como alguns defenderam numa plenária que 

participamos ali na Uninove aqui na Vergueiro: “Tudo bem, concordo que ZEIS, 

desde que seja na periferia”. Então nós não concordamos com isso. A infraestrutura é 

colocada pelo Poder Público, e é pago com o imposto de todos. E mais, quem mora 

na ZEIS 1 também paga imposto. Eu moro na ZEIS-1, pago imposto, pago IPTU 

também, tanto quanto o outro. Tem sim, direito as ZEIS e nem uma ZEIS a menos 

aqui no Plano Diretor e na Lei de Zoneamento (ZEIS _ 24). 

 

Então, o nosso papel é integrar e agregar a Cidade, não é segregar. Nós discordamos 

dessa coisa de que pobre tem de morar na periferia [aplausos] (ZEIS _ 18). 

 

Ai quando falamos ZEIS, não são apenas ZEIS na periferia, mas sim, nas áreas 
estruturadas da Cidade de São Paulo. E hoje o que vemos acontecendo é que só 

conseguimos aprovar ou mudar o zoneamento de área na periferia (ZEIS _ 26). 

 

Também se mobilizaram contra as manifestações que se valiam de argumentos 

ligados ao comportamento das camadas de renda mais baixa. Na audiência realizada na 

Subprefeitura da Mooca houve confronto direto entre uma representante do Movimento Sem 

Terra Leste 1 e um participante que chegou a perguntar “que tipo de famílias” seriam colocadas 

nos lugares onde atualmente vivem as “famílias tradicionais trabalhadoras do Tatuapé, da 

Mooca e de outras regiões”. Ela então respondeu ao comentário dizendo: “não gostei do que eu 



59 
 

ouvi aqui. Fiquei muito triste com o _____, quando ele falou aqui quais eram as pessoas que 

iriam morar…”.  

As reações da plateia se intensificaram e o Presidente Gilson Barreto interrompeu 

pra dizer que “se alguém quiser rir, aplaudir, o que for, peço para esperar, pois a fala dela está 

garantida”. E ela continuou:  

Então o _____ falou aqui que queria saber quais eram as pessoas que iriam morar ali. 
Somos nós. Por quê? Porque nós pobres, não temos ainda nosso teto como o senhor 

falou que sua família veio aqui, com a malinha, tá lá, trabalhou e conseguiu, nós 

também fazemos isso. Nós também fazemos isso. Não queremos invadir nada de 

ninguém.  Eu estava falando com uma moça ali fora e ela disse que tem um conceito 

de nós de invasores, de bagunceiros e de baderneiros. Nós não somos baderneiros. 

Não somos, viu Sr. _____? Nós estamos aqui para lutar um direito que é nosso, que é 

nosso de estarmos também debaixo de um teto.  Nós moramos num lugar... podemos 

morar num lugar próximo à Cidade. Por que temos de morar só no fundão, na Cidade 

Tiradentes, lá em Guaianases, por quê? (MOOCA _ 12). 

 

Sua fala foi bastante conturbada, sendo necessário que o Vereador Gilson Barreto, 

que presidia a audiência, interrompesse. No momento da interrupção, talvez diante de alguma 

interpelação da plateia, a participante chegou a dizer “baderneiros não somos nós não”, tendo 

sido bastante aplaudida. E ainda prosseguiu: 

Por que nós temos de morar no Fundão, ou em favela ou morar em cortiço? Por quê? 

Por que nós não podemos também morar na Mooca? Por que que a Mooca é um lugar 

só de italianos? Por que os nordestinos não podem morar lá? Não podem morar aqui? 

Com certeza, cada pessoa que trabalha na casa de vocês é nordestinos. Quem lava a 

roupa, faz a comida de vocês somos nós. Não é? E vocês não sabem viver sem nós. 

Não sabem. Não sabem nem lavar a própria roupa. Não sabem nem fazer a própria 

comida. Precisa que nós fazemos (MOOCA _ 12). 

 

Essa parte final também não se deu sem reações. Foi possível identificar que alguém 

da plateia, portanto fora do microfone, gritou “não fala besteira”, ao que ela respondeu que não 

estaria falando besteira. Novamente o Vereador Gilson Barreto teve que interromper, tendo sido 

seguido de um outro grito de “tá agredindo” e “você tá agredindo todo mundo aqui”, respondido 

por ela com “o senhor nos agrediu”. 

No mesmo sentido, outros participantes foram responsáveis pela defesa dos 

movimentos, criticando os estigmas e as ofensas atribuídas a eles, tentando justificar sua 

atuação justamente pela falta de acesso à moradia para eles que também são trabalhadores.  

Eu informar pra vocês assim, porque eu, como mulher, hoje, eu entrei no movimento, 

porque eu não tenho condições de comprar uma casa. Então, hoje tá sendo construído 

um apartamento, que vai ser entregue o ano que vem. E tá sendo construído por meio 

de autogestão, aonde eu trabalho nos finais de semana, pegando blocos enfim, várias 

atividades que a gente faz nos finais de semana [...] Eu tenho orgulho de entrar, nesse 

movimento, de assim, pelo meu fato de não ter condições de poder comprar um 

imóvel, até porque eu ganho só apenas dois salários-mínimos, mas como esse projeto 

ele permite até dois salários-mínimos e eu trabalho nos finais de semana. Tenho 

orgulho disso, por ser mulher e trabalhar, pegar em blocos mesmo, terra, areia né, 

fazer estaca né [aplausos] (MOOCA _ 14). 
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Venho representando o Movimento Sem Terra – Leste 1 e eu gostaria de dizer pra 

aqueles que eu não to recriminando desde já, porque nós não somos baderneiros, nós 

somos trabalhadores e lutadores (MOOCA _ 16). 

 

As colocações eram tão agressivas e intensas que até mesmo a vereadora Juliana 

Cardoso, em uma das audiências, chegou a dizer que: “ninguém tá aqui falando que vai passar 

em cima da cabeça de ninguém, como ouvi aqui. E até me desculpa, mas frases e formas de 

colocar outras pessoas, em que pese pode ser de cortiço ou não, mas elas são pessoas, né!”. 

Também outros participantes tomaram partido dos movimentos e das pessoas que lutavam por 

moradia, como, por exemplo, uma mulher que se identificou presidente de uma 

entidade/associação e “membra da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Santo 

Amaro”: 

Democracia não significa unanimidade. Sempre vai haver aqueles que não estarão 

satisfeitos. Agora, querer negar o direito a uma cidade para todos não é justo. Não 

vamos viver aqui no Brasil um apartheid gente, por favor! A classe pobre constrói 

também essa cidade com seu suor, com sua luta [aplausos], com seu sacrifício e 
merece ter participação. Porque quem é que construiu, carregou toda massa, todo 

cimento, todos tijolos, todas as areias, pra construir as nossas casas, os nossos prédios? 

Foi o povo. Esse povo lutador, batalhador, que tem que ser ouvido também e 

respeitado e reconhecido (EXECUTIVO 2 _ 11). 

 

Não só os atributos conferidos aos moradores, mas o próprio ambiente hostil e de 

embate que se criou, marcado pelas vaias durante as falas, foi expressamente pontuado pelos 

movimentos. Eles entenderam essa reação como provocação, como ofensa e como parte de uma 

sociedade que pretende segregar os pobres: 

Nós estamos aqui enquanto União dos Movimentos de Moradia, que nós não 

aceitamos tirar nenhuma ZEIS do Plano Diretor que nós discutimos [aplausos e 

vaias]. E aí, e aí, é bom que tenha as vaias, porque as vaias é de quem quer 

segregar a cidade. As vaias é de quem querem, querem que os pobre só morem 

na periferia  [aplausos e vaias - interferência do condutor da mesa, dizendo que as 

pessoas possam fazer suas manifestações no final das falas, para que elas possam ser 

ouvidas - ele diz que ‘não tem problema vaiar’] Nós queremos colocar um exemplo 

aqui do nosso tempo, da região que é da Barra Funda até a Lapa, onde vai fazer a 

Operação Urbana que nois discute há 20 anos. Nesse local foi feita uma grande obra 

do governo do Estado, que foi o metrô Barra Funda. A população de baixa renda não 

pode morar na Barra Funda? Com o dinheiro, com o recurso da Operação Urbana? 

Por que é perto do Pacaembu? É perto do Jardins? E os recursos da Operação Urbana, 

vai ter que ser jogado pra periferia pra levar o povo longe, ali do Pacaembu? Essa é 

uma pergunta que nós fazemos. Por isso que nós defendemos a ZEIS, que os 

movimentos lutou na Câmara dos Vereadores. Por fim, teve um vereador aqui que me 
antecedeu, que eu não vou citar o nome, que colocou ‘marca a ZEIS depois não faz’. 

Não faz porque não tem vontade política. Porque a Minha Casa Minha Vida tá fazendo 

pra faixa 2 e pra faixa 3, que é pra classe média, subsidiado nos grandes centros. E 

não pra quem tem de 0 a 3 salários mínimos. Portanto, companheiros, o que nós tamo 

colocando aqui, nós aceitamos sim o debate, nós aceitamos sim a discussão, mas não 

queremo as ZEIS lá na periferia, queremo as ZEIS aonde pro trabalhador possa morar 

e onde que o trabalhador possa morar perto de seu emprego, não longe do seu emprego 
(EXECUTIVO 3 _4). 
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Tranquilamente, não vou cair na provocação, vou usar meu tempo para falar de coisas 

que o povo merece (SÉ _ 19). 

 

Além das falas já mencionadas, alguns episódios específicos deixaram claro qual o 

aspecto central que é externalizado a partir da contraposição dos interesses daqueles que 

criticam e daqueles que esperam a demarcação de ZEIS no centro. Na audiência realizada no 

dia 21/01/2015, a segunda no âmbito do Executivo, a interação foi relevante e reveladora por 

envolver duas representantes de movimentos sociais, um professor universitário e o ambiente 

de hostilidade às falas, com intensas vaias, quando da defesa das ZEIS. O conflito começou a 

se desenhar já a segunda fala dessa audiência, quando uma representante do Movimento de 

Moradia (MDM) fez uma defesa da demarcação de ZEIS. Ela ressaltou pontos como o debate 

democrático, o tempo de luta dos movimentos por moradia em áreas estruturadas e o direito à 

cidade para todos. 

E onde os movimentos, que já há muitos anos vem reivindicando ZEIS nas áreas mais 

centrais da cidade, né. Pela primeira vez a gente tá tendo condições de fazer o debate 

e aqui defender as áreas estruturais da cidade pra toda a sociedade. Eu acho que numa 

sociedade democrática todos têm direito a morar numa área bem estruturada. Esse é 

um direito de todos [gritos, vaias, aplausos] E nós viemos aqui, nós, do movimento 

de moradia, do MDM… (EXECUTIVO 2 _ 3). 

 

Foi necessário que o condutor da audiência, dessa vez Daniel Montandon 

interviesse para pedir que os colegas fossem escutados, independente da concordância ou não 

com o que estava sendo falado, além de respeito ao processo democrático e participativo. A 

participante então continuou dizendo que os movimentos de moradia participaram de todo 

debate e das oficinas na época de alteração do Plano Diretor e que conseguia enxergar as 

reivindicações feitas no texto da lei. E continuou: 

Então eu acho que todos têm direito à cidade. Essa é a luta dos movimentos de 

moradia. A cidade é para todos [gritos, vaias, aplausos]. Então nós tamos aqui pra 

defender as ZEIS, tá? [ela olha para o público e faz uma cara de ‘não ter o que fazer’, 

diante das vaias e reações] Gente, é difícil, difícil falar assim. Eu acho que… Eu não 
desrespeitei a fala, eu não desrespeitei a fala de  nenhum técnico, e de nenhum 

arquiteto e de nenhum urbanista, de nenhum cidadão que mora na região central 

que veio aqui defender, que quer morar na sua casa e não quer que tenha ZEIS, 

que não quer que pobre do lado da sua casa. Eu não critiquei [mais gritos, vaias, 

aplausos]. Eu acho que a gente veio aqui pra fazer esse debate, tá? Então, queria 

agradecer, eu queria agradecer aqueles que respeitam, que respeitam a participação 

popular, que respeita a gestão democrática e que respeita o direito de todos falar, 

brigada (EXECUTIVO 2 _ 3). 

 

Algumas falas depois, foi a vez de um participante, que começou dizendo que leria 

uma carta assinada por “23 entidades e movimentos”, ressaltando o apoio à ampliação das ZEIS 

e se posicionando contra a supressão de seus perímetros. Afirmou que a demarcação das ZEIS 

seria “fruto de um processo técnico, político, de negociação” ocorrido quando da alteração do 
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PDE e que representava “sob diversos aspectos a possibilidade de concretização do direito à 

cidade, à moradia, de uma parcela da população sistematicamente excluída do processo de 

planejamento e produção da cidade”. Continuando sua participação, passou a criticar visões 

contrárias a ampliação desse direito: 

Não aceitaremos visões excludentes, segregacionistas, que por anos a fio expulsaram 

e empurraram os mais pobres para as zonas mais distantes das oportunidades de 

emprego, educação, saúde e cultura. Não podemos aceitar o apartheid social. 

Queremos uma cidade que propicie o encontro, a diversidade no acesso de bens e 

serviços [começo de vaias e gritos] e as oportunidades. Nesse sentido, exigir nenhuma 

ZEIS a menos significa democratizar o direito à moradia e à cidade [gritos]. Ou seja, 

não pode ser reduzido o volume de ZEIS já demarcadas, nem alterada sua localização 

pelos motivos que apresentamos. Demarcação de ZEIS é um dos principais 

instrumentos da política fundiária atuais, essencial na garantia do acesso à terra à 

população de baixa renda. Perímetros de ZEIS localizados em regiões centrais são 
instrumentos fundamentais pra efetivação do direito à moradia digna e combate ao 

déficit habitacional do município, contribuindo para a permanência da população de 

baixa renda no centro, em áreas com infraestrutura urbana consolidada e também para 

a diminuição dos deslocamentos diários que impactam o meio ambiente, aproximando 

trabalho e moradia [vaias, assobios], inibindo o espraiamento da cidade… 

(EXECUTIVO 2 _ 6). 

 

Neste momento as vaias e reclamações estavam tão intensas que Daniel 

Montandon, coordenador dessa audiência, novamente teve que apartar uma fala e pedir “por 

favor”. O participante continuou: 

...e a ocupação de áreas de fragilidade ambiental. A gravação de perímetros de ZEIS 

sobre assentamentos irregulares é uma forma de reconhecimento da sua existência, e 

necessidade de intervenção pra urbanização e legitimidade da permanência, evitando 

remoções forçadas [vaias]. Vinculado a instrumentos como o IPTU progressivo… 

(EXECUTIVO 2 _ 6). 

 

Com a intensificação das vaias e após uma pessoa da plateia gritar “3 minutos”, 

Daniel Montandon interrompeu novamente, disse que estava na coordenação da mesa, 

“cronometrando o tempo”, e que, se tivesse interrupção, ele iria parar até que as pessoas se 

acalmassem para retomar, independente do que estivesse sendo dito ali. O participante então 

continuou: 

...vinculado a instrumentos como o IPTU progressivo e políticas de subsídio para a 

construção de novas moradias. O instrumento apresenta perspectivas positivas de 

ampliação do direito à cidade [Daniel Montandon pede para ele concluir] e à moradia 

digna. A gente quer propor, queremos propor um sistema de monitoramento das ZEIS 
das cidades, queremos fazer essa proposta aqui agora, pra permitir que a sociedade 

como um todo monitore a evolução das áreas demarcadas ao longo do tempo e esse 

sistema seria extremamente importante [Daniel: “passaram seus três minutos] para 

que se possa acompanhar e garantir a implementação de cada ZEIS [vaias]. Assinam 

esse documento 23 movimento e entidades... [barulho de uma buzina] (EXECUTIVO 

2 _ 6). 

 

Diante do aumento do barulho, que misturava gritos, vaias, aplausos e até mesmo 

um som de uma espécie de buzina, o participante terminou com a seguinte colocação: 
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Olha, eu queria, eu só quero concluir o seguinte. Eu sou professor universitário, eu 

sou classe média, eu moro aqui na Vila Mariana e eu quero que a minha empregada 

more perto da minha casa [voz com volume mais alto, aplausos]. Eu quero que ela 

more perto da minha casa. Eu acho que é digno, isso é dignidade. Eu acho que ela não 

precisa ficar 3 horas sofrendo no transporte público, eu acho que é isso que a gente 

quer [bastante barulho, vaias e aplausos]. Dignidade pra todo mundo. Eu sou classe 

média também [Daniel pedindo pra ele terminar a fala]. Mas eu quero dignidade para 

minha empregada e pros operários que construíram a minha casa. Muito obrigado. 
(EXECUTIVO 2 _ 6). 

 

Algumas falas depois, outra participante tomou a palavra para terminar de ler a carta 

iniciada pelo colega alguns momentos antes. Já iniciou confrontando os participantes da 

audiência, dizendo que se fosse interrompida, ficaria lá até de noite. Além disso, disse que 

respeitou a fala de todos e que gostaria que respeitassem a dela também. E continuou: 

A minha ZEIS eu vou defender lá na audiência pública da minha Subprefeitura, tá? 

Porque ela não incomoda nenhum de vocês. A minha ZEIS é uma área ampla, que 

hoje é noticiada fora do Brasil como local de prostituição infantil, das empregadinhas 

de vocês, tá? [gritos, vaias e aplausos].  Os filhos das empregadas de vocês tão sendo 

prostituídos naquele local. A gente pediu em todas, todas as oficinas a colocação dessa 

ZEIS lá… (EXECUTIVO 2 _ 13). 

 

Prosseguindo em sua fala, é possível ouvir que alguém grita alguma coisa da plateia. 

A participante então fez uma pausa e olhou para o público. Uma senhora gritou “isso é 

preconceito ó, isso é preconceito” e a participante deu uma risada alta e respondeu “tá bom tia, 

tá bom, não ouvi o que sai da sua boca”. Neste momento novamente Daniel Montandon 

interrompeu e pediu para deixarem ela terminar de falar. Ela então novamente ressaltou que 

pediria a demarcação de ZEIS na audiência da Subprefeitura correspondente e terminou a 

leitura da carta anteriormente iniciada, pedindo mais diálogo com o Executivo, porque o tempo 

de tramitação teria sido muito curto. Finalizou dizendo, aos sons de aplausos e novamente de 

uma buzina: “cada um defende o seu, mas respeita a fala do outro”. 

A disputa foi tão intensa que, na audiência seguinte, do dia 28/01/2015, outro 

munícipe retomou a questão. Falando da Vila Prudente, disse que apesar de não quererem “fazer 

uma cidade higienista”, seria “duro alguém morar nesse local, de baixa renda, e poder consumir 

naquela região, de alto poder aquisitivo”, fala que já foi seguida por algumas reações da plateia. 

Depois continuou: 

E São Paulo não é uma cidade exclusiva. Exclusiva foi na década de 70 com a 

implantação das COHABs nos longínquos rincões de São Paulo, como Sapopemba, 

Escolásticas, Cidade São Mateus e Itaquera [aplausos]. Que isso hoje não é mais 

periferia, hoje isso tá mais urbanizado que muita região central. Agora, eu queria saber 
se esse pessoal de ZEIS, eles querem moradia ou propriedade, porque a gente ouviu 

muito na Record, na Globo, vendendo aqueles apartamentos que foram feitos pra 

quem morava, desculpa eu não vou saber o nome  da, da comunidade, que fica 

mais bonito, que a gente não pode mais fazer favela, mas a comunidade da Roberto 

Marinho, sendo vendidos aqueles apartamentos a 150 mil reais. Eu acho que a 



64 
 

Prefeitura vai ter que ter coragem de fazer aluguel solidário, e sim ela administrar 

essas residências [começam alguns gritos] pra poder se manter, pra evitar de dar 

propriedade pra alguém que vai vender [reação forte do público, gritos, vaias e 

aplausos. Presidente da mesa interrompe, diz que pausou o tempo e pediu a 

compreensão de todos e todas, que as manifestações fossem feitas ao final da fala]. 

Na realidade a semana passada um professor universitário morador da Vila 

Mariana, ele queria que a empregada dele morasse ao lado da casa dele. Eu 

queria saber se depois ele iria dar aumento de salário, porque o custo de vida na 

Vila Mariana é muito caro. Eu concordo que a gente tem problema de mobilidade 

em São Paulo. É muito demorado a pessoa se deslocar talvez de um lugar longe pra ir 
trabalhar lá, mas o custo de vida é muito mais perverso do que essa mobilidade que 

essa pessoa demora pra poder chegar ao local. Realmente quem falou antes de mim, 

sim, eu acho muito mais prático a gente poder levar o emprego a esse adensamento 

de pessoas do que trazer essas pessoas aonde tem emprego (EXECUTIVO 3 _ 20). 

 

Outro episódio parecido ocorreu na audiência que tinha como temática específica 

as ZEIS. Um primeiro participante, que esteve presente em mais de uma audiência e se 

identificava como “engenheiro urbanista”, questionou a demarcação de ZEIS em bairros nobres 

da cidade de São Paulo, especificamente o Campo Belo e a Penha. Sua argumentação, como a 

de muitas pessoas que se manifestaram nas audiências, era de que, além de não haver imóveis 

subutilizados e encortiçados na região, essa demarcação em regiões “nobres” não faria sentido 

nem mesmo aos possíveis beneficiários de habitações de interesse social, que não teriam 

condições financeiras de se manter nesses locais: 

Não é só você construir um prédio, por exemplo, em um bairro nobre e jogar as 

pessoas menos favorecidas em um bairro nobre, onde que o custo de vida alto […] 

dou um exemplo do bairro de Campo Belo. A pessoa vai comprar cinco pãezinhos na 
padaria Santa Marcelina, vai pagar 4,50, vai fazer a sua compra de final de mês no 

Pão de Açúcar. Eu acho que, eu acho que habitação popular tem de ser feita com 

creche no local, transporte no local, posto de saúde e não jogar apenas o edifício, onde 

a manutenção de zeladoria, elevador, vai custear três vezes o condomínio em relação 

ao que o pessoal vai pagar por mês [...] Eu dou um outro exemplo também, na Zona 

Leste de São Paulo, do bairro do Tatuapé. Colocaram ZEIS em quarteirões que já têm 

edifícios, casas residenciais, comércios. Como que vai ficar isso? São três quarteirões 

em área nobre, no bairro do Tatuapé, no bairro da Penha, do Campo Belo. Então, acho 

que isso tem de ser revisto (ZEIS _ 17). 

 

Logo em seguida, essa colocação foi rebatida. O primeiro que o fez se identificou 

como Presidente do Fórum da Operação Urbana Água Espraiada21, representante de favelas no 

 
21 “A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada foi criada pela Lei 13.260 de 28 de dezembro de 2001, 

parcialmente alterada pelas Leis 15.416/2011 e 16.975/2018 e regulamentada pelo decreto nº 53.364/2012. Foi a 
primeira Operação Urbana a utilizar os dispositivos do Estatuto da Cidade (lei Federal nº 10.257/2001), portanto, 

a primeira Operação Urbana Consorciada aprovada. O Plano Diretor Estratégico de 2014 recepcionou todas as 

Operações Urbanas vigentes, definindo a Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) como o território de 

agregação dos projetos urbanos. A OUCAE corresponde a um dos trechos do Setor Orla Ferroviária e Fluvial da 

MEM, reafirmando a vocação da região para receber o incremento das densidades construtivas e demográficas e 

a implantação de atividades econômicas de abrangência metropolitana. [...] Prevê intervenções como a abertura e 

extensão da Avenida Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, propondo a criação de um parque linear ao 

longo do córrego Jabaquara (Via Parque), um novo sistema viário e o reassentamento de centenas de famílias em 

projetos de Habitação de Interesse Social na proximidade”. Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agua_espraiada

/index.php?p=19590. Acesso em: 05 set. 2019. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/sp_obras/arquivos/lei_13260_28_12_01.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ESPRAIADA/2018/lei_15416_2011.pdf
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16975-de-3-de-setembro-de-2018
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-53364-de-17-de-agosto-de-2012
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agua_espraiada/index.php?p=19590
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agua_espraiada/index.php?p=19590
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Conselho Gestor e membro do Conselho Participativo da Subprefeitura do Jabaquara. Ele 

iniciou dizendo que via ali “muitas pessoas que não têm interesse de dar moradia para os 

pobres”, pessoas que “tem interesse de que os favelados não têm o direito de moradia”. Pediu 

qualidade de vida e moradia para “pobres que moram nas favelas” e acrescentou: 

E a qualidade de vida para essas famílias que mora nas favelas, nos cortiços, é muito 

importante, mas tem gente que não quer ver essas famílias viver uma qualidade de 

vida e um futuro melhor, não viver perto de um córrego, morando no seu apartamento 

de qualidade [...] As pessoas têm que entender que somos todos iguais – somos 

humanos, somos do mesmo jeito. Todos, quando morrerem, vai para o mesmo buraco” 

[aplausos] [...] não interessa a quantidade de vida que ele tem, se ele tem muito, se 

ele tem menos. Tem que olhar o futuro do filho deles, para amanhã não ser um ladrão 

que dá tiro no farol. Ele tem que dar a oportunidade para a comunidade ter um estudo 

na faculdade. O que ele quer? Que crie mais um ladrão, para matar mais homem no 

farol, para roubar o que ele não tem? Quem cria isso daí é essas pessoas ignorantes 
que não têm conhecimento que a favela também é humana, é gente que precisa de 

moradia. É isso que eu quero que as pessoas entendam [gritos e aplausos] (ZEIS _ 

19). 

 

Ele foi seguido de outra participante, também do Fórum de Liderança da Operação 

Urbana Água Espraiada, que questionou a fala sobre o preço do açúcar e a estigmatização dos 

moradores de comunidades: 

O mesmo valor que sai o quilo de açúcar para mim, que moro a cinco minutos do 
metrô Jabaquara, é o mesmo valor que um empresário paga. Então, da mesma forma 

que eu pago os meus impostos, eu quero qualidade de vida, eu quero ter o direito de 

poder estar dentro do meu condomínio e não ser taxada por essas pessoas que 

simplesmente acham… [...] Faço das palavras do João minhas também: dentro da 

comunidade existe trabalhadores, famílias, mães de famílias. Não só tem bandido em 

comunidade. Isso é um mito que tem que ser apagado. Todo mundo que tá lá paga. 

Paga a condução, que tem imposto, o quilo de açúcar. Tudo a gente paga. Então por 

que que a gente é diferente do outro, por que estão no Campo Belo? Não tem diferença 

nenhuma. A única coisa é que o nosso terreno já está comprado e pago, graças a Deus. 

É a única diferença (ZEIS _ 20). 

 

O que é possível observar das audiências, então, é a contraposição de dois interesses 

distintos, que surgem de grupos que têm vivências distintas na cidade. Por um lado, os 

moradores de bairros consolidados, em áreas centrais da cidade de São Paulo, normalmente 

proprietários dos imóveis onde vivem, são contrários à demarcação de ZEIS perto deles e 

justificam seu posicionamento ora pela incompatibilidade com a cidade real (inexistência de 

terrenos vazios, inexistência de casas abandonadas, disponibilidade de outros terrenos ou 

regiões que seriam melhor enquadrados) ora pela insatisfação de se propiciar moradia de 

interesse social para pessoas que vêm de fora e que não teriam conquistado dignamente esse 

direito. Também ressaltam que a melhor medida a ser tomada seria o desenvolvimento das 

regiões periféricas, com fornecimento dos serviços e dos empregos, a fim de evitar o tão 

criticado deslocamento diário. 

Por outro lado, membros de movimentos de moradia reivindicam a demarcação de 
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ZEIS necessariamente nessas áreas centrais. Trata-se de uma agenda específica desses grupos, 

considerando a perpétua exclusão espacial e social que vivenciam diariamente e historicamente. 

Seus argumentos se relacionam com a raiz do problema das metrópoles capitalistas, como se 

verá mais detalhadamente a seguir.  

Contudo, já tentando desconstruir essa primeira conclusão que se tira na interação 

com as audiências e seus participantes, algumas falas mais esparsas merecem destaque por 

serem mais específicas no que realmente está em jogo na cidade. A começar pela menção, ainda 

que de forma mais aberta, às disputas entre classes sociais22. Isso chegou a ser expressamente 

falado pelos participantes da audiência, tanto por aqueles que criticavam a demarcação de ZEIS 

quanto pelos que a defendiam, e até mesmo pelo Vereador Paulo Frange.  

O termo foi utilizado de maneiras diferentes, muitas vezes confusas, mas em geral 

para negar que haveria uma disputa de “pobres contra ricos”, negar que haveria uma aversão à 

vizinhança pobre, ou que pelo menos não deveria ser dessa maneira, se tratando apenas de uma 

defesa dos bairros. 

Queria colocar um caso específico aqui, que tá saindo nos jornais, na imprensa, de 

uma maneira incorreta né. A Folha e o El País colocaram que lá existe uma luta de 

ricos versus pobres. Uma bobagem. Que os ricos não querem que os pobres morem 
ao lado. Isso é uma estupidez, porque os pobres estão na Vila Leopoldina há muito 

tempo, eles são nossos vizinhos né (CÂMARA GERAL _ 34). 

 

Gente, não se trata de luta de classes. Você precisa conceber um plano onde não 

esqueçam aquelas pessoas que pagam aluguel ali, elas precisam também. Então será 

que é ZEIS 3 ou é ZEIS 5? Será que o terreno pode receber uma ZEIS, ou o nível de 

contaminação não permite, e ele precisa ser uma ZRA, que é a reivindicação da Viva 

Leopoldina, porque as pessoas podem sofrer com a contaminação ali (CÂMARA 

GERAL _ 34). 

 

Resumindo: o que nós não queremos aqui é luta de classes. É rico contra pobre. É 
residencial contra comercial. Eu disse isso, ontem, em tom de brincadeira: jogo de 

casado contra solteiro; com camisa, sem camisa. Não é isso.  Nós temos que nos 

juntar. Achar os pontos de equilíbrio. Não é difícil. Com sensibilidade, nós vamos 

conseguir encontrar os pontos de equilíbrio para que a gente possa convergir na maior 

parte das nossas diferenças. Eu acho que as diferenças foram feitas exatamente por 

isso. Os extremos acabam se aproximando num determinado momento. Para isso, nós 

temos que flexibilizar. Alguém tem que abrir mão de um pouco e alguém tem que 

avançar um pouco. É, mais ou menos, como dançar tango (CÂMARA GERAL _ 

Paulo Frange). 

 

Infelizmente, quando nós começamos a falar fomos combatidos, inclusive, com 

artigos mentirosos na imprensa, falando que é rico versus pobre. Quer dizer, se você 
não concorda você é taxado de terrorista. Então botam um chapéu de capitalista na 

cabeça e pronto. Está taxado. Não. A Associação Viva Leopoldina defende sim a 

 
22 Passando aqui provavelmente a me inserir em uma discussão sobre classes sociais, deixo claro que não 

desconsidero que esse estudo no Brasil também envolve a questão de raça. Contudo, não foi possível, nesta 

pesquisa em específico, diante das escolhas feitas e do material disponível, aferir e considerar esse marcador na 

construção descritiva. 
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moradia popular, mas defende também um plano de bairro e defende que as coisas 

sejam discutidas de maneira adequada e democrática, porque cada bairro tem suas 

situações específicas (ZEIS _ 7). 

 

Houve até mesmo uma tentativa de neutralização de quaisquer tipos de disputas, 

contraposição de interesses, que pudessem ser colocados nas audiências: 

Não temos aqui litígios, não temos aqui demandas. O que nós temos aqui, também 

não temos conflito. O que temos aqui é uma questão pra resolvermos o problema da 

Cidade. Portanto, o que foi colocado aqui, as questões que foram colocadas aqui, é 

pra resolver, como disse, as questões da cidade. Portanto não vamos criar conflitos 

entre vocês. Queremos resolver os problemas que estão acontecendo nos bairros onde 

vocês moram, ou onde moramos. Certo? Jamais vocês podem ter briga entre vocês 

(CÂMARA GERAL _ Souza Santos). 

 

Ficamos agradecidos, porque as casas de nós, moradores, não estão sendo afetadas, 
ok? [aplausos] E firmar isso, não sei tem algum representante aí da... da… dos 

movimentos né, que a gente nunca foi contra os movimentos, mas sim queríamos só 

ser compreendidos né, que não é justo tirar casa pra por casa, ok gente? [aplausos] 

(DEV. LESTE _ 8). 

 

Outra questão relevante tangenciada em algumas falas foi a submissão das escolhas 

feitas ao mercado imobiliário. Alguns participantes, também normalmente contrários às ZEIS, 

ressaltaram que a escolha pela demarcação de ZEIS nas áreas centrais seria, na verdade, uma 

forma de permitir a valorização dos terrenos e, assim, a exploração com maiores lucros pelo 

mercado. 

E é assim, o que a gente está sentindo é que essa proposta legal está levando a gente 

para uma lógica evidentemente de mercado, estão marcando áreas que hoje já são 

valorizadas, querem que essas caiam de preço, de pessoas pequenos proprietários, 

para que seja jogado no mercado imobiliário para a Prefeitura ganhar quatro vezes, 

porque ela vai ganhar na concessão, no IPTU que vai aumentar, na venda, no ITBI e 

outras coisas (PENHA _ 2). 

 

A minha casa está marcada como ZEIS, o trabalho que a gente tem, o tempo que eu e 

meu irmão estamos perdendo, é para levantar as áreas que podem ser ZEIS, que tem 

qualidade para isso e podem servir de moradia para a população. O terreno da minha 

casa, de 170 metros quadrados, vai tirar uma família para por outra. Acho que isso 

não é justiça social. Estão tirando de quem tem menos para dar para quem não tem. 

Aí eu questiono quem tem muito. Quem tem muito vai ganhar mais, porque ZEIS 5 

foi criada como pirulito do boneco de mashmallow para o mercado imobiliário. Quem 

vai ganhar com isso tudo é o mercado imobiliário, não a população [aplausos] 

(PENHA _ 6). 

 

Por que na Mooca, Pari, Tatuapé, essas zonas privilegiadas, e não lá? Se for para 

ajudar a população, tem que fazer lá, porque aqui inclusive vai ser mais caros os 

imóveis aqui do que lá. Então quer dizer, vai dificultar para o pessoal comprar. Quem 

vai comprar esses imóveis aqui vai ser a classe A, porque a B, C e D não vai ter 

condições. Por que não lá? Aí escolheram essa área aqui, certo? Pra trazer mais gente 

para cá? Quando aqui o pessoal não tá suportando já. Como vai trazer mais gente? 

Nós vamos urbanizar a Cidade, vai dividir como se vai vir mais gente para cá? Não 

tem, já não suporta o que tem (MOOCA _ 4). 
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De modo complementar ou não, para aqueles que reivindicavam a demarcação das 

ZEIS, foi ressaltada a complexidade da efetivação do provimento de habitação de interesse 

social ou investimento em infraestrutura para melhoria nas condições de vida da população. O 

pedido de demarcação foi agregado ao de execução das obras, considerando que já existem 

locais que poderiam ter sido destinados às obras para moradia, mas que ficam estagnados por 

falta de atividade da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores.  

A gente gostaria que essas ZEIS que foram demarcadas, embora muita gente contrária 

a isso, que essas áreas que foram demarcadas como ZEIS nas áreas que têm 

infraestrutura na cidade, que elas de fato aconteçam. Porque a gente sabe que tem 

muito imóvel hoje no Centro que não pagam imposto, imposto lá em cima né, e que 

essas áreas já foram declaradas como ZEIS, já foram demarcadas como ZEIS e que 

não sei por que a Prefeitura e os Srs. Vereadores não tomam as devidas providências 

de fazer com que realmente essa área seja desapropriada. Para que ela cumpra sua 

função, que é a função social da propriedade, que é a luta que nós fazemos aqui. (ZEIS 

_ 26). 

 

Outro grande problema do Cambuci são as áreas que foram destinadas às ZEIS: elas 

não são muito claras, considerando que estão em áreas contaminadas ambientalmente 

e condenadas pela Cetesb. Então o que me pergunto é: nessas ZEIS, vocês vão 

construir moradias populares para, depois, fazerem como foi feito no Shopping Center 

Norte ou na USP Leste, tirarem os moradores de lá? Então nenhuma moradia pode ser 

feita nessas áreas de ZEIS, principalmente, ao redor da Rua dos Lavapés, sem 

descontaminação do terreno, e isso não vemos mencionado em parte alguma do Plano 

Diretor (SÉ _ 8). 

 

Mesmo o Vereador Gilson Barreto, que se envolveu em outros embates com 

movimentos sociais, fez críticas aos lugares escolhidos como ZEIS, dizendo que não seriam 

benéficos aos próprios atendidos pelas HIS, seriam, na verdade, uma forma de “enganação” da 

população, porque não haveria nunca a construção de moradias nos locais23. 

Ao amigo que está de saída, do movimento popular, eu quero dizer que foram 

colocadas ZEIS em alguns locais, mas aquilo é enganar a comunidade. Coloca-se uma 

ZEIS 2 para construir casa popular em uma região adensada, cujo preço da terra é 

caríssimo e se diz que ali vai se fazer casa popular? Isso é engano, não vai acontecer. 

Aquilo lá é para inglês ver, é para dizer que vai misturar o pobre no bairro do 

rico? Isso é um engano, é engodo, está totalmente equivocado. As pessoas fizeram 

 
23 Nesse sentido também foi a fala de um dos participantes da audiência pública do dia 21/01/2015: “Rapidamente, 

eu queria falar alguma coisa a respeito justamente da… principalmente da Vila Aricanduva, mas não somente na 

Vila Aricanduva, porque as ZEIS, elas estão enchendo com toda cidade. Nós vamos, eu vou fazer um exemplo que 
ele pode ser absurdo, e eu peço desculpa aos senhores. Em determinados bairros da cidade de São Paulo nós 

estamos numa cela, numa cadeia, ela tá superlotada. E chegam para os outros presos e falam assim: ‘olha, vocês 

vão pra aquela cadeia, que vai melhorar a situação’. Aí os presos ficam naquela situação ‘legal, vamos mudar pra 

aquela cadeia, que ela já tá superlotada, porque vai melhorar, nós vamos ficar próximos do refeitório’. Praticamente 

é isso que tá acontecendo na ZEIS [aplausos]. Com a ilusão , com a ilusão de que a população periférica ela vem 

para próximo da cidade, onde não há uma estrutura de transporte [Daniel pede para ele concluir], tá tá já vou 

reduzir, onde não há uma estrutura de transporte, onde não há uma estrutura de água, de energia elétrica, nada, 

colocando essas pessoas junto hoje, na Zona Leste, só pra rapidamente [olhando pra mesa],  hoje na Zona Leste 

nós precisamos na estação Penha do metrô, nós precisamos esperar sete trens para poder pegar o trem. [Daniel 

pede novamente para ele concluir, porque já tinham passado os 3 minutos]. Com a ZEIS, nós vamos precisar 15 

trens pra poder pegar, pra poder pegar um trem” (EXECUTIVO 2 _ 1). 
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porque não vão sair dali. Há alguns lugares que fui visitar, são sobradinhos, locais 

valorizados inclusive. E não é porque é valorizado, não. Sobradinho de 7 metros de 

frente por 20 a 25 de fundo. Mesmo que a lei fale que é só acima de 500 metros cada 

lote para poder transformar em moradia popular. Essas coisas precisam ser 

consertadas, e vamos consertar [aplausos] (SÉ _ Gilson Barreto). 

 

Falei que quando colocaram ZEIS em alguns locais da Cidade, numa área que nunca 

será de habitação popular, porque lotes pequenos são proibidos, só acima de 500 

metros, e em alguns locais os lotes são de 125, 130 metros, e as pessoas nunca 

venderão aquela casa para fazer a construção popular, isso foi um grande engano, 
dentro do Plano Diretor, que passou, porque poderia pegar outras áreas mais próximas, 

inclusive desocupadas, no mesmo bairro e até vizinho, destinando para ZEIS. Houve 

esse engano. Por exemplo, há um terreno vazio, então tira daqui e passa para lá, porque 

sabemos que lá é passível de venda. Se não fizer isso, não dá para resolver. É uma 

enganação, porque em determinadas áreas não haverá casas populares. E se a dois 

quarteirões para frente há uma área - e temos vários exemplos assim que precisam ser 

analisados. Em momento algum falei que as pessoas não podem morar em um bairro 

privilegiado (SÉ _ Gilson Barreto). 
 

 

4.6. “QUAL É O CRITÉRIO DOS SÁBIOS”: OS RESPONSÁVEIS PELA MUDANÇA 

 

Por fim, outro ponto de conflito mais evidente se deu em torno da crítica dos 

participantes em relação aos responsáveis pelo projeto de zoneamento. Retomando o histórico 

da legislação urbanística na cidade de São Paulo, as medidas mais importantes em termos de 

reforma urbana e tentativa de evitar a constante segregação da cidade, além da promoção de um 

processo participativo, estão ligadas aos governos do Partido dos Trabalhadores. Embora isso 

possa ser visto como uma coincidência, a partir do fato de que é indicado que planos diretores 

e leis de zoneamento sejam revistos a cada 10 anos e de que, depois do Estatuto da Cidade, 

esses momentos foram marcados pelas gestões da Prefeita Marta Suplicy (2001-2005) e do 

Prefeito Fernando Haddad (2013-2017), as propostas para revisão e o modo como se conduziu 

o processo carregam uma carga ideológica importante para seus resultados.  

No caso da alteração aqui estudada, havia a intenção de privilegiar os instrumentos 

capazes de promover a reforma urbana, combatendo as desigualdades socioespaciais, 

principalmente por meio das ZEIS, o que era parte do projeto político da gestão municipal: 

No caso da Habitação, a principal contribuição do zoneamento é a demarcação das 

Zonas Especiais de Interesse Social, e há cinco tipos na Cidade. Ampliando para a 

Subprefeitura da Sé, temos a incidência majoritariamente de ZEIS 3, que é a que 

incide em áreas com infraestrutura, incidindo em áreas consolidadas ou em algumas 

áreas vazias, pois o intuito é promover a política habitacional, trazer habitações para 

o Centro (SÉ _ Daniel Montandon). 

 

Quero reiterar a importância das ZEIS, que são um instrumento para fazermos política 

habitacional no âmbito da regulação do uso do solo. É um instrumento extremamente 

estratégico. Quando ela incide numa área que está ocupada, há a questão do lote 

mínimo. Isso significa que, se aquela área for transformada de forma exaustiva, que 

seja a ela conferida uma diversidade social. Se há um ou outro perímetro de ZEIS 
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sobre o qual há discordância da Câmara ou de uma representação de bairro, devemos 

discutir um ou outro perímetro, mas acho fundamental mantermos esse instrumento, 

que é muito importante para se fazer política habitacional. Evoluímos isso no 

Município de São Paulo, de se relacionar melhor as ZEIS com os programas 

habitacionais (SÉ _ Daniel Montandon). 

 

Fico bastante feliz por ver o apoio de boa parte da população a esse instrumento e 

espero que esta audiência tenha esclarecido aqueles que ainda entendem a ZEIS como 

uma ameaça e não como uma oportunidade para esta Cidade ser mais igualitária (ZEIS 

_ Márcia Maria - SEHAB). 
 

Em relação não mais aos conceitos, mas aos objetivos propriamente ditos, eles estão 

completamente relacionados aqueles objetivos do plano diretor. E um dos mais 

importantes é justamente garantir moradia digna para quem precisa. E, salvo 

raríssimas exceções, a demarcação das ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social – 

foram preservadas e garantidas em função daquilo que havia sido pactuado no Plano 

Diretor. E a gravação dessas zonas – todas de interesse social – tem como objetivo 

primordial garantir terra pra a produção de habitação, porque esse é talvez um dos 

principais déficits da Cidade. Nós temos quase em torno de trezentas mil pessoas, ou 

melhor, a necessidade de trezentas mil unidades de habitação que equivale a mais de 

um milhão de pessoas vivendo em condições subnormais, condições precárias e a 
gente tem que enfrentar essa questão. E as ZEIS elas garantem a terra para que essa 

produção seja feita ao longo do tempo, porque ninguém tem condições de construir 

isso numa tacada só (CÂMARA GERAL _ Fernando de Mello Franco). 

 

Essa concepção de política urbana foi criticada muitas vezes nas audiências 

acompanhadas, a partir de questionamentos sobre os critérios utilizados para a escolha das áreas 

que deveriam ser reservadas para HIS ou a reclamação de que se tratava de um erro da 

Prefeitura.   

Eu queria saber, qual é o critério, falando em ZEIS, qual é o critério dos sábios, né, 

que estudaram, fizeram este Plano Diretor [aplausos] para estipular ZEIS. Eu moro 

na Penha e nós fizemos um levantamento fotográfico, fomos até o local para checar 

cada área de ZEIS determinada neste plano. Não existe. Vocês fizeram tudo isso em 

cima de foto aérea. Vocês nunca foram no local (EXECUTIVO 2 _ 4). 
 

Sou paulistano. Nasci nessa cidade, morei nessa Cidade a vida toda. Essa Cidade que 

abriga o Brasil, essa cidade que, sozinha, consegue abrigar 80% da população do 

Estado inteiro, só dentro de uma única Cidade. Agora, em 2015, é proposto, num único 

plano, reformar ela inteira. É óbvio que, com essa dimensão, é impossível acertar a 

Cidade inteira. Agora, a gente não pode errar, errar e errar (CÂMARA GERAL _ 22). 

 

A questão esteve intimamente ligada aos grandes precursores dessas políticas, mais 

amplamente desenvolvidas desde 2002, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o governo 

federal. Falas mencionavam diretamente o então Prefeito Fernando Haddad e carregavam uma 

valoração negativa, e não poucas vezes os próprios representantes da SMDU eram diretamente 

confrontados sobre os locais que moravam e se também seriam afetados por essas demarcações, 

alegadamente negativas. 

Eu acho que o que a gente está passando neste momento, com essa situação de 

bagunça de ZEIS, de bagunça de ZEIS, primeiro deixar claro o seguinte: ninguém é 

contra a ZEIS, como vem um monte de gente... Tenho pena, acho ruim que o Daniel 

não tenha vindo, porque hoje o bullying era para ele, pesquisei o bairro dele, também. 
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Mas assim, ninguém é contra ZEIS, o que a gente é é contra ZEIS, somos contra 

falácia (PENHA _ 6). 

 

Então, pegando gancho do Vereador e do próprio relator, a cidade real não é a do 

nosso Prefeito, que gosta de ler o Le Monde, joga gamão, Le Monde jornal de Paris, 

entendeu? [aplausos] Ele gosta de ir a Paris, ele gosta de ir pra Amsterdã, ele gosta 

de ir pra todos esses lugares; e depois vem com ideias esdrúxulas, querer colocar numa 

cidade que não tem o perfil de Paris, não tem o perfil de Amsterdã e assim vai. Se ele 

gosta tanto de lá, muda para lá, ok? Mas não nos atrapalhem aqui (MOOCA _ 9). 

 

Então o zoneamento é uma prepotência sem fim. Esse zoneamento poderia ter sido 

uma revisão do plano de 2004 e não o foi, por quê? Porque o Prefeito Haddad quer 

deixar a Muralha da China instituída na cidade de São Paulo (PENHA _ 12). 

 

Chegar num ponto de empatia. E se fosse a casa dos senhores? Como eu já perguntei 

pro Daniel e o Daniel ficou muito bravo comigo. E se fosse a casa dele demarcada 

como ZEIS? E se fosse a casa dele regular e demarcada como Zona Mista de Interesse 

Social? E se fosse com ele que ele viesse em todas as audiências públicas e repetisse 

desde 2004 que a casa dele é regular, que ele paga imposto, que ele paga IPTU, que é 

… que ele tá dentro da lei determinada pelo Estado e o Estado tá marcando ele como 

irregular? O que que os senhores fariam? (DEV. LESTE _ 1). 
 

A gente tem que olhar não só para cada bairro, mas pra cada necessidade de grupo, de 

vida. Gente, pelo amor de Deus. E Educação? Cadê a Educação para as pessoas virem 

aqui reclamar. Vocês falam de prédios, mas vocês não falam de Educação, porque 

quem não tem Educação não consegue reclamar. Pro Governo atual do Brasil e de São 

Paulo é importante e interessante que o povo seja inculto, porque o povo inculto não 

consegue reclamar. Ele acha que ele é burro, que não consegue entender o que está 

sendo escrito. Então ele não tem autoestima para vir dizer no que acredita. Então 

vamos fazer essas pessoas poderem, no mínimo, acreditar que elas sabem de alguma 

coisa. Por que que a gente olha aqui e fica essa discussão elitista, que parece? 

Ninguém está contra ninguém, cada bairro tem uma necessidade, pelo amor de Deus 

(CÂMARA GERAL _ 32). 

 

Nesse mesmo sentido, por considerar relevantes para a compreensão das disputas 

colocadas nessas audiências, ressalto também que naquela de Devolutiva da Zona 

Oeste/Central, uma das participantes iniciou sua fala agradecendo que o processo de 

impeachment da Presidenta Dilma estava sendo encaminhado24. 

Em primeiro lugar eu tô muito feliz que parece que vamos rumar para o impeachment 

da Dilma. O Cunha aprovou o impeachment. Então, impeachment já! [aplausos] 

Desculpa misturar os assuntos, é porque eu tô feliz, pelo menos por enquanto (DEV. 

OESTE/CENTRAL _ 1). 

 

Assim, além de todas as questões envolvendo a demarcação das ZEIS em si e 

críticas em relação aos critérios utilizados, tinha-se como plano de fundo uma crítica à gestão 

municipal, agregada a uma crítica mais ampla ao PT, seu histórico de atuação e questões 

envolvendo a política nacional - na época evidenciado pelo processo de impeachment da 

 
24 Essa audiência ocorreu em 02/12/2015, exatamente o dia em que o então Presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cunha, autorizou a abertura do processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. Disponível em: 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizou-processo-de-impeachment-

de-dilma.html. Acesso em: 06 set. 2019. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizou-processo-de-impeachment-de-dilma.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizou-processo-de-impeachment-de-dilma.html
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Presidenta Dilma Rousseff. Esse fator torna-se notável porque as políticas urbanas mais 

interventivas e os processos participativos são atribuídos principalmente aos governos de 

esquerda, ocasionando uma reação que diz respeito não só às escolhas feitas, mas também aos 

partidos e sua atuação. E isso tem impactos não só para as cidades, mas para a dinâmica 

participativa. 
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5. PROPRIEDADE DA TERRA E SEGREGAÇÃO EM SÃO PAULO 

 

As dinâmicas presentes nas audiências públicas, as interações entre os participantes, 

entre os participantes e os representantes da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, destacam 

um conflito principal que diz respeito à reações a um instrumento da política pública capaz de 

alterar, ao menos em tese, a lógica de ocupação das cidades, permitindo que pessoas de renda 

baixa morem na região central, garantindo maior justiça no acesso à terra. O passo que se 

pretende neste capítulo é aprofundar e desvelar essas reações para compreender sua raiz. Para 

isso, cabe compreender a dinâmica na qual a cidade está inserida, o histórico da urbanização da 

cidade de São Paulo e o valor da propriedade privada sobre a terra para a população. Essas 

questões estão na base da disputa entre os projetos de caráter distributivo, aqui representado 

pela ZEIS, e neoliberal, resistente a essa transformação. 

 

5.1. PROPRIEDADE PRIVADA E PAPEL DO ESTADO 

 

Conforme afirma Harvey (1975), existe uma relação mútua entre as formas 

espaciais e os processos sociais: as formas incorporam os processos e os processos se dão 

espacialmente. Pensar a dinâmica das cidades, o processo de urbanização, principalmente a 

formação e a situação das grandes metrópoles mundiais periféricas, portanto, não pode 

acontecer de modo apartado do entendimento sobre a dinâmica do capital. A essência do seu 

funcionamento, da sua razão de existir e das bases que devem se manter firmes são engendradas 

pelo capitalismo, que deles depende para que possa se desenvolver em sua plenitude.  

As cidades estão inerentemente ligadas ao processo de acumulação do capital: são 

necessidade, reflexo e externalização dele. São exatamente a “paisagem física” da sociedade 

capitalista (HARVEY, 1982), necessárias para que se possa dar vazão ao dinheiro acumulado, 

reinvestindo os lucros e aumentando a mais-valia, por meio da exploração da classe 

trabalhadora (HARVEY, 2013).  

Além disso, conforme Marques (2016), para além da dinâmica macro do 

capitalismo e da produção das cidades, existem os “capitais” que estão ainda mais interessados 

nas políticas públicas porque a sua acumulação é permitida e ampliada pela própria “produção 

da cidade”, como, por exemplo, as empresas de transporte. Nesse sentido, ressalte-se também 

o próprio papel exercido pela indústria automobilística nas cidades, já que a influem nas 
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decisões a respeito da infraestrutura urbana, para que seja compatível e estimulante ao uso de 

carros (MARICATO, 2014). 

Um dos aspectos essenciais dessa dinâmica é a existência da propriedade privada. 

Esse instituto é imprescindível para que as relações capitalistas possam se desenvolver, para 

que o capital possa circular e ser acumulado. Mais do que isso, é necessário que ele seja bem 

delimitado legalmente e garantido pelo Estado, mas principalmente que seja absorvido pela 

maior parte da população, inclusive a classe trabalhadora, para que diante de qualquer ameaça 

a ele, e, portanto, ao próprio funcionamento do sistema, haja uma revolta que contemple grande 

parte da sociedade a favor do status quo. 

Nesse sentido, no contexto capitalista, a “habitação” acaba por se confundir com a 

“casa própria”, visto que é tratada como “mercadoria e propriedade privada” (MARICATO, 

1979, p. 84). A valorização da “casa própria”, então, é agenda necessária ao capital porque 

fideliza uma parte dos trabalhadores “ao princípio da propriedade privada, além de promover a 

ética de um ‘individualismo possessivo’ bem como a fragmentação dessa classe em ‘classes da 

habitação’ constituídas de inquilinos e proprietários” (HARVEY, 1982, p. 13). Isso permite não 

só que o mercado imobiliário se expanda, promovendo a acumulação do capital em si, mas 

também que tentativas de mudança nesse paradigma sejam rechaçados pela classe trabalhadora. 

É por isso que o valor da propriedade privada é constantemente incentivado “desde os subsídios 

ativos até a propaganda e a retórica do sonho da casa própria” (HARVEY, 2016, p. 56)25. 

Assim, é possível entender algumas colocações de participantes das audiências 

públicas que ressaltam a centralidade do valor da casa em sua vida, sendo ela um bem sempre 

sonhado e, quando conquistado, extremamente valorizado, como, por exemplo a seguinte fala: 

Eu sou aposentado, meu projeto de vida é minha residência, conquistada com muito 

trabalho (PENHA _ 4). 

 

O valor e a defesa da propriedade privada tornaram-se tão arraigados que, ao invés 

de agregarem a toda a população, como prometido, são usados para criminalizar aqueles que 

dela tentam usufruir, mas estão à margem do sistema. Movimentos sociais ou pessoas que 

 
25 Nesse mesmo sentido, interessante o que constata Santo Amore (2013) em relação à valorização da propriedade 

privada durante a ditadura militar brasileira: “Seguindo essa trilha, o BNH pode ser observado como uma ação 

estatal derivada de algum modo pela agenda imposta tanto pelas demandas sociais, quanto pelos opositores do 

regime: ‘o proprietário é aliado da ordem!’ é a célebre frase de Sandra Cavalcanti, que presidiu o Banco no governo 

Castello Branco, e que demonstra que a ideologia da casa própria que vinha sendo construída há décadas, em 

decorrência da regulação do inquilinato e da expansão horizontal das cidades com os loteamentos de periferia 

(BONDUKI, 1998), assuma naquele momento também um papel de arrefecimento das massas populares” 

(SANTO AMORE, 2013, p. 30). 
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buscam concretizar seu direito à moradia digna, diante da omissão estatal, são “acusados de 

violência porque não aceitam o destino das favelas, do tráfico, das marquises nas ruas” 

(MARICATO, 2014, p. 188). Tal questão ressalta a crítica ferrenha em relação àqueles que 

ocupam imóveis e terrenos desocupados, vistos como ameaça: 

Outro ponto, Daniel, são as invasões que estão havendo em todas as áreas municipais, 

grande parte com a conivência da Subprefeitura (SÉ _ Gilson Barreto). 

 

Não é difícil prever o que vai acontecer: esses imóveis vão ser invadidos por sem-

tetos. Mas é óbvio, mas é óbvio (CÂMARA GERAL _ 4). 

 

Nessa dinâmica, o Estado é responsável pela criação de “sistemas legais 

(usualmente vinculados a acordos de tributação) que codificam, definem e impõem as 

obrigações contratuais” (HARVEY, 2016), além da garantia do exercício desse direito. Deste 

modo, assim como faz-se vista grossa para ocupação irregular e ilegal em locais indiferentes à 

especulação, intensifica-se a vigilância onde, independente do momento, o mercado mostra seu 

interesse.  

Além de promover o aparato legal que permite que essa dinâmica ocorra, o Estado 

também é responsável pela valorização dos espaços, o que permite que haja ainda mais ganho 

pelo mercado. Sua atuação enquanto provedor de infraestrutura pública se dá de maneira parcial 

e seletiva. A atenção está voltada apenas aos terrenos de interesse do mercado, sendo abarcados 

pela legislação e pela administração as moradias presentes em regiões valorizadas 

(MARICATO, 1995). Mais do que isso, além de promover melhorias em locais onde o mercado 

já manifestou interesse, sua atuação em locais desvalorizados acaba por gerar uma valorização 

imediata, o que é absorvido nos ganhos que se tem com a venda de moradias e com outros tipos 

de exploração comercial que se pretende fazer. Assim, o preço do imóvel passa a absorver não 

apenas a acumulação, mas também é “reserva de instalações e dos serviços municipais, em 

benefício dos que podem pagar mais” (CAMARGO ET AL, 1976, p. 23).  

Assim, mesmo quando se quebra o padrão e se tenta fornecer a infraestrutura a 

locais desvalorizados, periféricos, eles acabam por se valorizar e, neste processo, a população 

supostamente beneficiada é excluída, porque não pode mais arcar com os tributos incidentes na 

região (KOWARICK, 2000; 2009). É por isso que se entende que a ação estatal deveria se dar 

justamente de modo a quebrar com a determinação de interesses do mercado possibilitando que 

haja acessibilidade a todos os moradores da cidade e não mais exclusão (FERREIRA, 2011).  

Porém, a realidade mostra que esse investimento por parte do Estado acaba por 

atuar como “mola da especulação” para as áreas antes desvalorizadas, sendo os valores dos 
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terrenos rapidamente afetados por qualquer melhoria urbana ou novo serviço instalado 

(CAMARGO ET AL, 1976, p. 36). Ainda quando existe a tentativa de regular o parcelamento 

e uso do solo, o resultado também acaba por beneficiar o mercado, já que ao impedir 

parcelamento irregular dos terrenos, por exemplo, beneficia o mercado legal (MARICATO, 

1995). 

É por esse motivo, por exemplo, que moradores criticaram a escolha de alguns 

terrenos como ZEIS. O medo que paira sobre eles, ainda que mais estabilizados por serem 

proprietários de suas casas, era de que essa abertura ao mercado gerasse, além da eventual 

desapropriação de seu imóvel a preços baixos, uma valorização ou desvalorização das áreas, 

que igualmente poderia gerar sua expulsão da região: 

E aí, o que é que vai acontecer [Daniel pede para ele concluir], rapidinho, o que é 

que pode acontecer nessas áreas de ZEIS que estão incorretas? Vão pegar, aplicar 

concessão urbanística, vão dar pra um empreendedor privado indenizar você 

pagando um valor lá embaixo. E não tem garantia de quem tá nessas áreas erradas 

de ZEIS serem atendidos nos programas. E ai, como é que a gente fica? [aplausos e 

gritos] (EXECUTIVO 2 _ 14). 

 

E é assim, o que a gente está sentindo é que essa proposta legal está levando a gente 

para uma lógica evidentemente de mercado, estão marcando áreas que hoje já são 

valorizadas, querem que essas caiam de preço, de pessoas pequenos proprietários, 

para que seja jogado no mercado imobiliário para a Prefeitura ganhar quatro vezes, 

porque ela vai ganhar na concessão, no IPTU que vai aumentar, na venda, no ITBI e 

outras coisas (PENHA _ 2). 

 

Porém, são principalmente as classes de renda mais baixa que vivem o dilema de 

desejarem que os locais onde vivem, marcados pela ilegalidade e pela irregularidade, sofram 

melhorias e avanços, mas ao mesmo tempo temem que, agregado a isso, se tenha a consequência 

de encarecimento da região e expulsão para mais longe. Ao contrário dos moradores-

proprietários em regiões mais consolidadas, aqueles tem menos segurança em relação à sua 

habitação. Ainda assim, ressalta Maricato (1995), que a atuação do estado “ambígua, arbitrária 

e opressora” é preferível à sua inexistência (p. 47). 

E o que eu vim pedir aqui hoje é assim, projetos de hospitais nesse bairro, da Cidade 

Tiradentes e de UBSs na região, onde possa atender às demandas;  regularizações de 

ruas, porque foi uma luta até para construir esse empreendimento, porque existia 

poste, existia rua, existia energia, só que, na Prefeitura, não constatava nada disso, né. 

E também transporte público né, emprego na região, que é uma coisa que realmente é 

precária, evitando deslocamento das pessoas para o Centro da Cidade. Tem muitos 

terrenos que dá pra aproveitar e fazer a moradia, tanto moradia como comércio, a parte 

e transporte público. É um bairro que realmente precisa se valorizar (MOOCA _ 14). 

 

Mais do que isso, a maior contradição está, como ressalta Harvey (2016), no fato 

de que o Estado é chamado a regular o sistema legal da propriedade e a coibir as práticas a ela 

lesivas, mas todo o exercício além disso deve se dar de maneira individualizada e “livre”, assim, 
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“o poder centralizado do Estado é usado para proteger um sistema de propriedade privada 

descentralizado” (p. 50). Mesmo questionamento é feito por Oliveira (2013), quando indaga 

sobre a existência de um verdadeiro mercado livre quando o Estado é necessário para definir e 

garantir as regras do jogo, principalmente a regulação capital-trabalho, rebaixando e nivelando 

o valor da força de trabalho a partir do salário mínimo. Mais do que isso, conforme ressalta Fix 

(2001) o Estado é o “principal sócio da iniciativa privada”, “um grande empreendedor 

imobiliário” (p. 117), provendo a estrutura necessária e arcando com os riscos e prejuízos que 

a atividade do mercado pode ter. 

 

5.2. ASPECTOS DA URBANIZAÇÃO PAULISTANA NO CAPITALISMO PERIFÉRICO 

 

Para entender um pouco mais porque as pessoas acabam por se posicionar dessa 

maneira em relação à demarcação das ZEIS, além do entendimento de um contexto amplo que 

envolve a formação das cidades a partir do capitalismo, cabe também recuperar de que modo 

essa dinâmica ocorreu no Brasil e especificamente na cidade de São Paulo. Assim, se compõe 

mais uma peça do quebra-cabeça aqui montado. 

Assim como outros países da América Latina, a condição de subdesenvolvimento 

brasileira é traço da expansão do capitalismo, necessário enquanto “reserva da acumulação 

primitiva do sistema global” (OLIVEIRA, 2013, p. 33). Sua industrialização se deu a partir de 

alguns fatores, mas o principal deles foram os baixos salários da classe trabalhadora 

(MARICATO, 1995). Conforme aponta Oliveira (2013), isso foi proporcionado pela instituição 

da legislação trabalhista, que “igualava reduzindo - antes que incrementando - o preço da força 

de trabalho” (p. 38), ou seja, ela nivelou os trabalhadores a um valor muito baixo, de modo que 

os empresários pudessem estimar seu gasto, podendo sempre contar com um massa de reserva 

à disposição.  

Não apenas na definição das leis, o Estado também foi responsável por investir na 

infraestrutura necessária à industrialização, além de todos os benefícios e vantagens necessários 

ao desenvolvimento empresarial, “transferindo recursos e ganhos para a empresa industrial, 

fazendo dela o centro do sistema” (OLIVEIRA, 2013, pp. 40-41) e permitindo a expansão do 

mercado interno. Aliado a isso, manteve-se a acumulação primitiva na agricultura, sem respaldo 

trabalhista legal, possibilitando o fornecimento de mão de obra e alimentos e, assim, o modelo 

de acumulação do capital. Houve também um “‘pacto estrutural’ entre antigos proprietários 
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rurais e a burguesia urbana que garantiram mudanças sem rupturas e a convivência de políticas 

contraditórias” (MARICATO, 1995, p. 19). 

Até o início do processo de industrialização, por volta de 1930, a moradia era 

providenciada pelo empregador, normalmente perto do local de trabalho, nas chamadas “vilas 

operárias”, o que já permitia o rebaixamento dos salários (CAMARGO ET AL, 1976). Nesse 

momento a segregação entre as classes de mais alta e de mais baixa renda se dava pela 

diferenciação de tipos de moradia em um mesmo espaço: pessoas mais abastadas moravam em 

casas próprias, normalmente mansões, enquanto a maior parte da população vivia em locais 

alugados (CALDEIRA, 2011). 

Ainda que já sofressem com a baixa remuneração, é a partir do avanço da 

industrialização brasileira que a situação dos trabalhadores se torna mais crítica e mais 

definitiva. Como destacado, a industrialização se deu a partir dos baixos salários da classe 

trabalhadora. Com o aumento das indústrias e da população que migrava para as cidades em 

busca de empregos, gerou-se um excedente de mão-de-obra à disposição das empresas. 

Consequência disso, os empresários já não precisavam mais manter os trabalhadores perto dos 

locais de trabalho, porque havia muitos disponíveis, além de não mais interessa-los a construção 

das moradias, tendo em vista a valorização dos terrenos (CAMARGO ET AL, 1976).  

Assim, o custo da moradia foi transferido ao trabalhador, que, sem qualquer 

financiamento, ao contrário da classe mais alta (CALDEIRA, 2011), passou a ter que construir 

sua casa, em terrenos que estavam disponíveis, o que se dava normalmente na periferia ainda 

inabitada. Trata-se do “trabalho não pago” ou “supertrabalho”, conforme aponta Oliveira 

(2013), já que aumentando a exploração do trabalhador retira-se um custo alto e importante a 

ser pago, permitindo ainda mais a acumulação do capital. A questão da moradia passou a ser 

resolvida a partir das “relações econômicas no mercado imobiliário” (CAMARGO ET AL, 

1976, p. 25) e, como o salário não era suficiente para que os trabalhadores adquirissem suas 

casas nesse esquema, passaram a ter que construir suas próprias moradia, além da estrutura dos 

bairros onde passavam a morar, adquirindo pouco a pouco o material, normalmente de 

qualidade baixa, e se valendo dos finais de semana para construção. 

A autoconstrução nas periferias, em terrenos irregulares, é “parte intrínseca da 

condição capitalista periférica de barateamento da força de trabalho, de um lado, e manutenção 

de um mercado residencial restrito ao ‘produto de luxo’, de outro” (MARICATO, 2014, p. 31). 

Destaca Maricato (1979) também que, embora se tentasse assemelhar o processo de construção 
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das casas pelos trabalhadores ao esquema de solidariedade presente no campo, em que um 

ajudava o outro genuína e reciprocamente, recompensado por vezes também com festejos, essa 

não era a realidade porque a ajuda mútua era necessidade de sobrevivência e, portanto, 

inevitável.  

Além das alterações já citadas, da transferência do preço da moradia ao trabalhador 

e do não provimento habitacional pelo Estado, algumas modificações pontuais foram 

determinantes para a expulsão dos pobres para a periferia. Uma delas foi a implementação dos 

ônibus no lugar dos bondes, a partir de 1940, o que facilitou a ligação entre periferia habitada 

e centro, pela versatilidade desse meio de transporte, que conseguia atender mais o interior dos 

bairros distantes (KOWARICK, 2000; 2009). Agregado aos loteamentos clandestinos, foi a 

implementação das linhas de ônibus que fez expandir a periferia (MARICATO, 1995). Além 

disso, projetos de saneamento e outras reformas no centro da cidade, como o Plano de Avenidas 

Prestes Maia (1939) e a Lei do Inquilinato (1942), acentuaram a expulsão ao remodelar a 

estrutura das regiões centrais de modo a não mais abarcar a presença da população de baixa 

renda (CALDEIRA, 2011; KOWARICK, 2009). 

Esse processo também agradou a elite, que “diagnosticou as desordens sociais da 

cidade em termos de doença, sujeira e promiscuidade, ideias logo associadas ao crime”, 

justificando, assim, a segregação dos pobres por questões de higiene e saneamento, agregados 

à moralidade (CALDEIRA, 2011, p. 214) 

Interessante observar que o processo de exclusão espacial é constante. 

Considerando o já abordado papel do Estado na valorização das regiões a partir do fornecimento 

de infraestrutura, questões conjunturais como crises econômicas e aumento da pobreza tendem 

a cada vez mais jogar os pobres para mais longe, além de também tornarem impossível a 

autoconstrução, levando os trabalhadores a viver em favelas e em cortiços (CALDEIRA, 2011). 

Com relação a essa questão, interessante ressaltar a observação feita no livro “São Paulo 1975: 

crescimento e pobreza”, de que embora com o crescimento das cidades as periferias sejam os 

locais disponíveis para ocupação, em São Paulo o que acontece é que a “periferia é o destino 

residencial dos trabalhadores, ainda que haja áreas vagas em locais mais próximos do centro, 

ou melhor providos de recursos básicos”  (CAMARGO ET AL, 1976, p. 35). 
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Especificamente sobre os cortiços, vale uma explicação especial pela peculiaridade 

das suas características diante do contexto da cidade de São Paulo26. É considerado uma das 

habitações populares mais antigas existentes no município, conhecido como o primeiro tipo de 

moradia operária, surgido justamente para abrigar os trabalhadores industriais, já que a 

capacidade de “subdivisão de cômodos em maior número possível de cubículos, aparece como 

a forma mais viável para o capitalismo nascente reproduzir a classe trabalhadora, a baixos 

custos”  (KOWARICK; ANT, 2013, p. 74)27. 

Os cortiços se caracterizam28 como uma habitação multifamiliar, ou seja, um local 

onde convivem diversas famílias, em pequenos cubículos, normalmente com baixa circulação 

de ar, onde realizam todas as suas atividades. Além disso, aspecto fundamental dessas 

habitações é o compartilhamento de diversas áreas, principalmente o banheiro. Ainda que tenha 

havido mudanças de contexto, como já ressaltado, o cortiço permanece estabelecendo uma 

mesma relação com seus moradores: é a moradia na região central, mesmo que extremamente 

precária, que possibilita que as pessoas que ali vivem estejam próximas de seu trabalho – 

principalmente do trabalho formal. É o que escreve Kowarick: 

As vantagens e desvantagens de morar em cortiços são sempre comparadas por seus 

moradores com as das favelas ou da autoconstrução nas periferias distantes. A 

vantagem fundamental, como já assinalado, centra-se nas oportunidades de trabalho, 

inclusive o emprego formal, e no transporte e tempo gasto para chegar a ele: uma 

enorme diferença em relação ao lamaçal das periferias, que hoje incluem também as 

favelas, em que o tempo de ida e volta entre residência e trabalho chega 
frequentemente a quatro horas. Mas há também outras distâncias, como a solidão das 

 
26 Sobre o tema: KOWARICK, Lúcio. O centro e seus cortiços: dinâmicas socioeconômicas, pobreza e política. 

In: KOWARICK, Lúcio; MARQUES, Eduardo (Orgs.) São Paulo: novos percursos e atores (sociedade, cultura e 

política). 1ª ed. São Paulo: Ed. 34; Centro de Estudos da Metrópole, 2011, pp. 79 - 104; KOWARICK, Lúcio. 

Cortiços: reflexões sobre humilhação, subalternidade e movimentos sociais. In: KOWARICK, Lúcio; FRÚGOLI 

Jr., Heitor (Orgs.). Pluralidade urbana em São Paulo: vulnerabilidade, marginalidade, ativismos. 1ª ed. São Paulo: 

Ed. 34; FAPESP, 2016, pp. 171 - 193; VÉRAS, Maura Pardini Bicudo. Segregação e Alteridade na metrópole. 
Novas e velhas questões sobre cortiços em São Paulo. KOWARICK, Lúcio; FRÚGOLI Jr., Heitor (Orgs.). 

Pluralidade urbana em São Paulo: vulnerabilidade, marginalidade, ativismos. 1ª ed. São Paulo: Ed. 34; FAPESP, 

2016, pp. 111-140; KOHARA, Luiz. A exploração nos cortiços do Centro e a luta pelo direito de morar 

dignamente. KOWARICK, Lúcio; FRÚGOLI Jr., Heitor (Orgs.). Pluralidade urbana em São Paulo: 

vulnerabilidade, marginalidade, ativismos. 1ª ed. São Paulo: Ed. 34; FAPESP, 2016, pp.  141 – 170. 
27 O último levantamento oficial feito pela Fundação SEADE, em 2001, mostrou que haviam 1.648 cortiços nessa 

região, onde moravam 38 mil pessoas. Dados do site da Prefeitura de São Paulo. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=248018. Acesso em:  20  abr. 2018. Não 

foi possível achar nenhum documento oficial da Fundação SEADE com os dados, por isso me vali dos colocados 
no site da Prefeitura. Existem dados mais recentes, como os informados por GATTI (2016), que fala de um total 

de 11.086 domicílios habitados por famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. 
28 Além das definições acadêmicas sobre os cortiços, a Lei nº 10.928/1991, conhecida como Lei Moura, porque 

projeto do então Vereador Luiz Carlos Moura, estabelece em seu artigo 1º, um conjunto de características que 

determinam a moradia ser chamada de cortiço, quais sejam: “unidade usada como moradia coletiva multifamiliar”; 

“constituída por uma ou mais edificações construídas em lote urbano”; “subdividida em vários cômodos alugados, 

subalugados ou cedidos a qualquer título”; “várias funções exercidas no mesmo cômodo; “acesso e uso comum 

dos espaços não edificados e instalações sanitárias”; “circulação e infraestrutura, no geral precárias; “superlotação 

de pessoas”. 
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periferias, onde à noite as pessoas têm medo, real ou imaginário, de sair, devido à 

violência dos bandidos e à truculência da polícia. Enfim: melhor a promiscuidade, a 

fila nos banheiros e a falta de privacidade do que o ‘barro amassado’ nos dias de chuva 

para chegar, depois de horas, ao trabalho nas áreas centrais (2013, p. 56).  

 

Existem outros aspectos que levam à perpetuação desse tipo de moradia. Conforme 

aponta Kohara, é o “baixo poder aquisitivo e impossibilidade de cumprir as exigências do 

mercado formal” que faz com que essas pessoas “acabem se submetendo às explorações que 

ferem a dignidade da pessoa e a cidadania” (2016, p. 148). Interessante observar que, embora 

as pessoas que habitam os cortiços tenham baixo poder aquisitivo, elas passam a pagar um valor 

abusivo pelo metro quadrado, por vezes mais caros do que o preço pago por imóveis na mesma 

região em melhores condições – que, contudo, não podem ser acessados por eles, que estão à 

margem do mercado formal29.  

Tem-se, a partir de então, uma nova forma de segregação, especialmente na cidade 

de São Paulo. Antes diferenciados pelo tipo de moradia, agora classes sociais diferentes passam 

a viver em locais diferentes, divididos entre centro e periferia, apartamentos e casas 

autoconstruídas, bairros com infraestrutura e locais precários (CALDEIRA, 2011). Vai se 

consolidando um “modelo de urbanização desigual”, marcado pela segregação acrescida de 

investimentos apenas nas áreas já consolidadas (FERREIRA, 2011, p. 75). Nesse sentido, as 

diversas falas pedindo que a ação do Estado se desse não em regiões consolidadas, centrais, 

mas sim na periferia. 

Eu não consigo achar nem razoável quando começo a ler [o Plano Diretor] e a primeira 
solução que vocês me apresentam sobre moradia é adensar uma área já extremamente 

adensada, que é o Centro Expandido (CÂMARA GERAL _ 32). 

 

As reivindicações eram de que houvesse investimentos em “saneamento”, “água”, 

e “transporte público” nas regiões “carentes” e não no centro, onde ou não deveria haver 

mudanças ou elas deveriam se dar não na construção de mais moradias, mas na melhora da 

qualidade de vida dos que já vivem lá. O zoneamento deveria privilegiar então que se levasse 

“o serviço, o emprego, até onde as pessoas moram e não as pessoas até o emprego” (MOOCA 

_ 13). Também os moradores periféricos ressaltaram a precariedade das suas regiões, a 

necessidade de serviços de saúde, a regularização das ruas, o transporte público, além da 

 
29 Interessante observar o que colocam Marques, Pulhez e Pagin (2018): “embora o centro histórico do município 

de São Paulo concentre uma grande quantidade de empregos, oportunidades econômicas e infraestrutura, 

apresentou saldos demográficos negativos entre 1980 e 2010 - mesmo que algumas áreas tenham voltado a crescer 

após 2000 (Marques; Requena, 2013). A promoção de habitação na área central, portanto, envolve o combate à 

segregação na escala da metrópole e a promoção do chamado direito à localização, para além da redução da 

precariedade em cortiços” (MARQUES; PULHEZ; PAGIN, 2018, pp. 163-164). 
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garantia de uma certa infraestrutura que atraísse empresas e assim passasse a gerar empregos, 

o que igualmente evitariam as horas de deslocamento. 

A ocupação dos pobres se dá em locais ainda não ocupados, mas essa possibilidade 

também vai diminuindo ao longo dos anos, com o crescimento da população. Passam-se a ser 

ocupadas as áreas públicas ou de proteção ambiental, como aquelas que ficam na beira de rios 

e encostas (MARICATO, 2003). Ainda que existam leis, a ocupação dessas áreas é permitida: 

Aceita-se que os pobres ocupem até áreas de proteção ambiental: as Áreas de Proteção 

dos Mananciais (são quase 2 milhões de habitantes apenas no Sul da metrópole), as 

encostas do Parque Estadual da Serra do Mar, as favelas em áreas de risco, mas não 

se aceita que ocupem áreas valorizadas pelo mercado, como revela a atual disputa pelo 
centro (MARICATO, 2015, p. 59). 

 

Essa questão também esteve presente nas audiências. Como destacado, 

principalmente na audiência cujo tema era especificamente as ZEIS, a questão da proteção 

ambiental foi colocada como prioridade por alguns participantes. Não apenas nas regiões de 

mananciais, como as Represas Billings e Guarapiranga, mas também nas áreas centrais, que 

careceriam de praças e áreas livres. Interessante observar que a atuação do Estado é omissa em 

termos de cuidado com essas áreas, protegidas por legislações ambientais próprias, mas é de se 

notar que o principal descaso é com as pessoas que ali residem, convivendo com uma série de 

riscos diários.  

Assim, o processo de desenvolvimento do país esteve calcado na nos baixos salários 

e na formação de uma cidade segregadora. A mão de obra ampla permitia que a exploração se 

intensificasse, em termos de jornada e más condições, pois poderia ser rapidamente substituída 

se necessário (CAMARGO ET AL, 1976). Essa exploração era agravada pelos baixos salários, 

que não permitiam que os trabalhadores pudessem ter acesso ao mercado formal da terra e pela 

falta de apoio estatal em termos de infraestrutura e garantia da moradia digna, tornando a vida 

dos trabalhadores extremamente precarizada (MARICATO, 1995)30. A esse cenário de 

privações Kowarick deu o nome de “espoliação urbana”, enquanto  

somatória de extorsões que se opera pela inexistência ou precariedade de serviços de 

consumo coletivo, que juntamente ao acesso à terra e à moradia apresentam-se como 

socialmente necessários para a reprodução dos trabalhadores e aguçam ainda mais a 

dilapidação decorrente da exploração do trabalho ou, o que é pior, da falta desta 

(KOWARICK, 2000, p. 22). 

 

 
30 “A produção ilegal de moradias e o urbanismo segregador estão, portanto, relacionados às características do 

processo de desenvolvimento industrial - na medida em que o salário do operário industrial não o qualifica para 

adquirir uma casa no mercado imobiliário legal - às características do mercado capitalista - sobre cujos agentes 

não pesa nenhum constrangimento anti-especulativo como seria o caso da aplicação da função social da 

propriedade - e também às características dos investimentos públicos - que favorecem a infraestrutura industrial e 

o mercado concentrado e restrito” (MARICATO, 1995, p. 22). 
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 De modo mais específico, esse cenário de exclusão é evidenciado por Fix (2001) 

em estudo sobre as Operações Urbanas da Faria Lima e da Água Espraiada. É o relato que 

apresenta: 

Nessa mudança da beira do córrego Espraiada para as margens das represas, 

aprofundou-se a segregação socioespacial-ambiental da população pobre. De bairros 

regularmente sujeitos a inundações, nos piores lugares para se morar, partem 

cotidianamente de madrugada ‘verdadeiras procissões’ daqueles que têm a ‘sorte’ de 

conseguir e manter um emprego na nova cidade, como relatou Mariana, antiga 

moradora da favela Jardim Edith, que também foi para as margens da Billings. Esse 

aumento no tempo de deslocamento (para duas ou três horas) reduz as chances de se 
conseguir um emprego. Além disso, as mãos ficam mais horas do dia afastadas das 

crianças; as condições de saúde são ainda piores, com conjuntos de casas parcialmente 

submersos durante os períodos regulares de cheia da represa (ver epílogo); os 

moradores são submetidos a todos os riscos de morar nos bairros mais violentos da 

cidade; sem nenhuma garantia de da noite para o dia serem novamente despejados, 

dentro de uma doutrina ecológica bastante difundida que atribui a eles os danos 

ambientais (FIX, 2001, p. 135). 

 

Embora o processo descrito aqui seja aquele que determinou a formação da cidade 

de São Paulo, ao final do século passado, ainda, se fez notar uma mudança na forma de 

segregação das cidades, dessa vez marcada novamente pela proximidade física dos grupos 

sociais, mas segregados por novos padrões, marcadamente os muros e os “enclaves 

fortificados”, ou seja, “espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, 

lazer ou trabalho”  (CALDEIRA, 2011, p. 155). O que se observou foi a ocupação de pessoas 

de classes mais altas em áreas mais afastadas do centro, mas em condomínios fechados, que 

além de moradia contavam muitas vezes com sua própria infraestrutura de serviços, e eram 

garantidos com forte segurança privada.  

É por isso que Maricato (2014) utiliza o termo “moradia precária” no lugar de 

apenas periferia, já que a dinâmica espacial de São Paulo se deu no sentido de que os locais 

mais afastados, além de serem ocupados pelas camadas de renda mais baixa, são também 

ocupados pelas de renda alta, em virtude da existência de indústrias, shoppings e serviços, além 

dos condomínios fechados, agregado à predominância dos automóveis. Assim, periferia não se 

confunde necessariamente com precariedade e exclusão e, para que a situação fique mais clara, 

o termo a ser utilizado faz diferença31. Diante da dinamicidade que a acumulação do capital 

provoca, a periferia está em constante transformação. Mautner (2010) aponta que “a periferia é 

 
31 “O universo na moradia precária é estratégico para denunciar o conjunto da produção da cidade no capitalismo 

periférico e por meio dele denunciar também as especificidades desse processo de acumulação. Um mercado 

formal restrito que ignora a grande maioria da população, uma taxa de lucro fortemente baseada na renda fundiária, 

uma força de trabalho barata que, excluída do mercado formal e das políticas públicas, produz boa parte da cidade 

com suas próprias mãos e suas próprias regras (intrínsecas às condições dessa produção)” (MARICATO, 2014, p. 

111). 
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de fato um local onde vivem os pobres, é socialmente segregada, e o preço da terra é baixo, 

porém, ao mesmo tempo, é um local mutante, sempre reproduzido em novas extensões de terra, 

enquanto velhas periferias são gradualmente incorporadas à cidade, ocupadas por novos 

moradores e reorganizadas pelo capital” (p. 254). 

Nesse sentido, vale destacar o estudo de Marques e Bitar (2002), que, a partir de 

dados do IBGE de 2000, analisaram a distribuição dos grupos pela região metropolitana de São 

Paulo e chegaram à conclusão que não mais existiria o “modelo radial-concêntrico”, ou seja, 

aquele que explica que quanto mais distante do centro menores os índices de escolaridade, renda 

e qualidade de habitação. Embora esse modelo possa ser usado para fornecer um panorama 

geral de uma divisão centro-periferia, olhando a particularidade das regiões é possível afirmar 

que elas são heterogêneas, com classes diferentes convivendo em um mesmo espaço. Isso se 

dá, por exemplo, com os condomínios fechados nas regiões periféricas e metropolitanas e pela 

presença de favelas e ocupações nas áreas centrais.  

Em outro estudo, dessa vez baseado em dados do IBGE entre 1960 e 2010, Marques 

(2015) analisa as condições habitacionais no Brasil, concluindo que de forma geral houve 

melhora “inclusive nas favelas e áreas precárias" (p. 234), ainda que todo o processo de 

ocupação tenha sido marcado por exclusões e irregularidades e ainda que o saneamento básico 

ainda seja o serviço mais desigual entre as classes sociais.  

Por todas essas características é que se pode considerar a urbanização como um 

“fenômeno de classe” (HARVEY, 2013), já que é um grupo restrito e poderoso que determina 

como ela ocorrerá, beneficiando seus próprios interesses, de acumulação do capital em 

detrimento do bem-estar da população. As dinâmicas espaciais que existem na cidade são 

reflexo do conflito social, que cobra diariamente das populações pobres o “preço do progresso”, 

o qual não podem pagar e, portanto, são impedidos de usufruir, e “novas zonas periféricas 

destituídas de benfeitorias básicas são constantemente produzidas, aumentando a espoliação 

urbana, o caos urbano e os custos de urbanização” (KOWARICK, 2000, p. 99). Nesse sentido, 

a “cidade como mercadoria”, como sustentado por Vainer (2007): 

Os pobres são entorno ou ambiente pela simples razão de que não se constituem, nem 

os autóctones, nem os virtuais imigrantes, em demanda solvável. Em todos os níveis, 

tanto do ponto de vista concreto (infra-estruturas, subsídios, favores fiscais, apoios 

institucionais e financeiros de todos os tipos) quanto do ponto de vista da imagem, 

não resta dúvida: a mercadoria-cidade tem um público consumidor muito específico 
e qualificado (VAINER, 2007, p. 82). 
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5.3. VALOR DA TERRA E PERMANÊNCIA DA SEGREGAÇÃO 

 

A partir dos conflitos evidenciados durante as audiências públicas ocorridas na 

alteração da Lei de Zoneamento em São Paulo, destaquei os aspectos sobre a dinâmica do 

capital, a urbanização como seu reflexo e o contexto brasileiro da industrialização e de 

segregação. Contudo, apesar desses pontos serem bastante precisos sobre o que determina a 

formação da cidade e, assim, como os grupos sociais conseguem ocupá-la, não se chegou 

especificamente a uma explicação que amarrasse o grande descontentamento dos proprietários 

de imóveis em bairros consolidados perante a demarcação das ZEIS e a - esperada e futura - 

construção das habitações de interesse social na região. 

Reunindo as principais questões tratadas até aqui, o culto à propriedade privada é 

essencial para o capitalismo e é por isso que sua difusão deve acontecer entre a maior parte da 

população. Assim, se garante que o instituto seja protegido e que qualquer ameaça a ele seja 

encampada por um leque amplo de pessoas, como fica evidente, por exemplo, nas audiências. 

A habitação como mercadoria é entendida como “casa própria” e faz parte dos planos de vida 

da maioria das pessoas. Assim, com a “disseminação generalizada da propriedade da casa e/ou 

da terra no Brasil como forma de acesso à moradia, mesmo que em muitos casos de maneira 

ilegal ou irregular”, quase todos se sentem prejudicados quando existe qualquer indício de 

mudança, principalmente no sentido de alterar o planejamento e usos do solo, influindo no seu 

valor (MARQUES, 2016, p. 30).  

Considerando a disputa que se dá em torno da terra, de possuí-la e de se manter 

nela, o medo em relação às mudanças em seu valor ou no valor do entorno são ameaças 

profundas na vida dos cidadãos. As disputas então giram em torno do que Harvey (1982) chama 

de “efeitos da externalidade”, “efeitos da vizinhança”, ou seja, a alteração do valor das 

propriedades a partir do seu entorno, sendo os moradores interessados em “assegurar que a 

vizinhança em conjunto seja bem conservada” (HARVEY, 1982, p. 9). Daí a primeira reação 

diante de qualquer indicação de mudanças nos bairros. O pedido principal era de que não 

houvesse nenhuma alteração nos locais que já são “bons”, onde as “pessoas vivem bem” e 

“estão satisfeitas” (CÂMARA GERAL _ 15), porque a desconfiança em relação a um resultado 

prejudicial é muito grande. 

Essa mobilização acontece quando da intervenção para construção de grandes 

empreendimentos imobiliários, já que geram o perigo de remoção diante da mudança em 

relação à renda (MARICATO, 1995). Mas o que merece destaque é a reação dos moradores de 
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bairros mais antigos e nobres em relação à chegada de pessoas de renda mais baixa. Maricato 

(2014) trata especificamente sobre os entraves para a implementação das ZEIS nos locais 

demarcados, ora porque se trata de um tipo de construção não atrativa ao mercado pela baixa 

renda de seus beneficiários, ora pelo “puro e simples preconceito social e econômico, já que a 

proximidade da moradia pobre desvaloriza qualquer empreendimento imobiliário” (p. 159). No 

mesmo sentido escreveu Pinho: 

Isso aconteceu no começo da década de 90, mas ainda hoje, quando a administração 

municipal precisa utilizar áreas públicas para a implantação de novos loteamentos de 

interesse social, ou ainda para a construção de conjuntos habitacionais de interesse 

social, imediatamente surgem grandes movimentos, articulados pelos moradores do 
bairro, para evitar a execução de obras, inclusive parando as máquinas com paus, 

pedras e ofensas aos servidores municipais. Isso aconteceu em todas as vezes que a 

Prefeitura de Santo Amaro tentou implantar um novo empreendimento de interesse 

social nos bairros da cidade, mesmo naqueles mais populares (PINHO, 2000, p. 69). 

 

É por esse motivo que foi expressamente pontuado por participantes, 

principalmente representantes de movimentos sociais ou defensores das ZEIS, que essa questão 

envolvia basicamente um descontentamento em ser vizinho de pessoas pobres e o profundo 

preconceito que se carrega em relação às pessoas que vivem em favelas, cortiços, assentamentos 

e outros tipos de moradias precárias: 

Eu não desrespeitei a fala, eu não desrespeitei a fala de  nenhum técnico, e de nenhum 

arquiteto e de nenhum urbanista, de nenhum cidadão que mora na região central 

que veio aqui defender, que quer morar na sua casa e não quer que tenha ZEIS, 

que não quer que pobre do lado da sua casa (EXECUTIVO 2 _ 3). 

 

E aí, e aí, é bom que tenha as vaias, porque as vaias é de quem quer segregar a cidade. 
As vaias é de quem querem, querem que os pobre só morem na periferia 

(EXECUTIVO 3 _ 4). 

 

Então, da mesma forma que eu pago os meus impostos, eu quero qualidade de vida, 

eu quero ter o direito de poder estar dentro do meu condomínio e não ser taxada por 

essas pessoas que simplesmente acham… [...] Faço das palavras do João minhas 

também: dentro da comunidade existe trabalhadores, famílias, mães de famílias. Não 

só tem bandido em comunidade. Isso é um mito que tem que ser apagado. Todo mundo 

que tá lá paga. Paga a condução, que tem imposto, o quilo de açúcar. Tudo a gente 

paga. Então por que que a gente é diferente do outro, por que estão no Campo Belo? 

(TEMÁTICA ZEIS _ 20). 

 

Além da desvalorização dos terrenos pela presença de HIS, pode ocorrer também 

um movimento contrário de valorização da região. Isso porque a seleção de terrenos pelo Estado 

mobiliza o mercado, além da implementação de infraestrutura. Muitas vezes a construção de 

habitações que deveriam ser destinadas as camadas de menor renda (“faixa 1”) acabam sendo 

vendidas, na verdade, para camadas de rendas mais altas, o que pode alterar o padrão da região. 

Os moradores que reclamam da demarcação de ZEIS temem, então, que eles próprios sejam 

expulsos das suas casas, não por uma desapropriação em si, mas por um processo em que se 
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aumenta a valorização da região e com isso a renda deles torna-se incompatível. Essa questão 

fica ilustrada em momentos que aqueles que eram proprietários de imóveis e criticavam a 

demarcação próxima de ZEIS alegavam que estavam sendo prejudicados com a mudança 

discutida: 

Eu peço para que os senhores pensem muito nisso, porque, todas as vezes que a gente 

fala alguma coisa, quem está no poder sempre fala assim: ‘Estamos fazendo isso em 

prol dos menos favorecidos’. Sabem quem são os menos favorecidos? Somos todos 

nós. Seja de que classe for, porque a qualidade de vida é um direito de todos. Nós não 

queremos só ZERs, nós queremos ZERs em toda a Cidade. Que todo mundo tenha 

esse direito, ninguém pode tirar isso da gente! (CÂMARA GERAL _ 21). 

 

A demarcação de uma ZEIS é tão indesejada que nas audiências a questão teria sido 

motivo de doença dos moradores do bairro. Isso se intensificava quando havia uma comparação 

explícita com outros lotes, que teriam recebido outra destinação. Assim, os participantes 

ficavam mais indignados quando observavam que terrenos próximos não seriam ZEIS, 

colocando-os em situação de inferioridade perante as pessoas próximas - o que acabou sendo 

chamado de “bullying” (PENHA _ 7). 

O que ocorre é que a partir do momento em que se tornam proprietários, os 

habitantes da cidade passam a fazer parte da “luta de apropriação de valores por causa dos 

flutuantes padrões de custos e benefícios externos produzidos no ambiente construído”, ainda 

que não desejem isso (HARVEY, 1982, p. 14). É a partir dos estudos de David Harvey que 

Logan e Molotch (1987) também ressaltam que, para um morador da cidade, a questão da 

criação e da defesa dos usos que se tem o bairro onde vivem é aspecto central para eles32. Ela 

determina uma identidade espacial e social, espera-se que os bairros reúnam pessoas 

semelhantes, o que fornece uma sensação de pertencimento e principalmente de segurança. 

Assim, ressaltam que esses grupos organizados, ao privilegiarem o “valor de uso” da 

propriedade, para além do “valor de troca”, se mobilizam para defender suas regiões e deste 

modo também participam da dinâmica que envolve a cidade. 

O processo de absorção do princípio da propriedade privada, como já ressaltado, se 

deu de modo a contar com a massa de trabalhadores, porque inseridos no sistema, mas também 

porque com seus salários fica impossível arcar com preços de aluguéis do mercado formal, 

sendo a “casa própria” uma das poucas saídas, ainda que isso se dê de forma ilegal ou irregular 

 
32 “From the point of view of residents, the creation and defense of the uses of neighborhood is the central urban 

question” (LOGAN; MOLOTCH, 1987, p. 99). 
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(MARICATO, 1979). Ao trabalhador que, nessa condição de precariedade e exploração, ainda 

consegue alcançar o sonho da casa própria, Kowarick denomina de “cidadão privado”: 

aquele que, com seu esforço e perseverança, venceu na vida, pois ergueu durante 

muitos e penosos anos a sua própria casa. Núcleo de sociabilidade baseada em 

contratos primários, ela encarna a realização de um projeto individual de existência: 

a segurança real e simbólica da propriedade” (KOWARICK, 2000, p. 94). 
 

Nesse sentido, por exemplo, uma fala bastante ilustrativa ocorreu na audiência da 

Subprefeitura da Penha, em que o participante ressaltou que não era contrário às ZEIS, mas sim 

ao fato de que seriam desapropriados lotes de pessoas que adquiriram o terreno, pagam IPTU, 

“está em loteamento regularizado e muitas vezes perdeu sua vida fazendo construção de final 

de semana, batendo laje, enchendo tudo lá, como eu, meu pai, minha mãe e minha irmã fizemos. 

Eu só estou querendo isso, estou querendo justiça” (PENHA _ 2). Ele foi principalmente 

aplaudido quando ressaltou a questão das construções aos finais de semana, o que pode 

evidenciar que mais participantes presentes passaram pela mesma situação. Seu caso é 

característico dos trabalhadores que, não podendo participar do mercado formal de habitação, 

construíram suas residências ao longo de anos, a partir de trabalho próprio nas horas fora do 

serviço. A fala seguinte dessa audiência também se deu no mesmo sentido: “adquiri esse imóvel 

com sacrifício meu e de minha esposa, alcançado após anos de trabalho de segunda a segunda” 

(PENHA _ 3). 

O que se pode concluir, então, é que o traço da desvalorização ou valorização dos 

imóveis é chave para entender a reação as pessoas com relação à mudanças de vizinhança, 

porque a casa própria é um valor arraigado e normalmente foi conquistada ao longo de muitos 

anos e com muita dificuldade. Contudo, ficou também evidente em grande parte das falas um 

conflito mais profundo, que vai além da defesa em si do valor dos terrenos. A sociedade 

brasileira é marcadamente racista, classista e conservadora, de modo que a proximidade com 

pessoas pobres é, por si só, uma questão de afastamento. Em outro trabalho, Maricato (2015) 

destaca que a presença de pessoas pobres é indesejada e isso se dá “coerentemente com os 

valores de uma sociedade que além de patrimonialista (e por isso mesmo) está entre as mais 

desiguais do mundo” (p. 59)33.  

 
33 Affonso (2013) e Santo Amore (2013), em estudos sobre a efetividade a implementação das ZEIS, também 

ressaltam o aspecto do preconceito em relação à vizinhança pobre. No caso de Affonso, esse aspecto é apontado 

quando fala das influências no valor dos terrenos no Eixo Tamanduatey, um deles de que o entorno seria marcado 

pela “região central da cidade e por bairros predominantemente residenciais, onde se situam as áreas mais 

valorizadas da cidade, e local de moradia das famílias com maior renda na cidade [...] o que potencializa uma 

futura valorização (ao mesmo tempo em que reforça o sentimento prevalecente nas classes dominantes de repulsa 

à ‘mistura de classes’ no território)” (AFFONSO, 2013, p. 118). No caso de Santo Amore (2013), quando explica 

a utilização do termo “nó” para tratar dos impasses na reforma urbana. Assim escreveu: “a pergunta que relaciona 
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Além da autora, Kowarick também coloca que as habitações que tipicamente 

abrigam as pessoas mais pobres, como as coletivas e as favelas, são “tidos e havidos como 

locais que favorecem hábitos duvidosos, brigas e desorganização familiar, espaço de 

promiscuidade” e “por expor a pobreza numa situação de flagrante ilegalidade urbana, são 

particularmente estigmatizadas como locais de imoralidade, e daí o passo para a suspeição de 

vício e até criminalidade” (KOWARICK, 2000, p. 91). Ferreira (2011) acrescenta ainda, no 

mesmo sentido, que especificamente São Paulo é a cidade da indiferença, por ignorar que o 

crescimento se dê às custas da classe pobre e trabalhadora, e principalmente da “intolerância à 

pobreza”, sendo esta uma ameaça à cidade. 

A partir desse olhar podem ser entendidas colocações como a indagação feita na 

audiência da Subprefeitura da Mooca, que gerou conflitos com movimentos sociais no dia, de 

que “vamos tirar famílias tradicionais trabalhadoras do Tatuapé, da Mooca e de outras regiões 

da nossa subprefeitura para colocar que tipo de famílias nesses lugares?” (MOOCA _ 7). Ou 

ainda na audiência na Subprefeitura da Penha em que outro participante questionou que “o que 

não pode é se estragar a dignidade de quem já mora” (PENHA _ 11). Algumas vezes também 

foi criticada a atuação dos movimentos sociais e o problema das “invasões”. 

A permeabilidade e a absorção do discurso que promove a propriedade privada são 

tão fortes que a discriminação aos não-proprietários, aos moradores de favelas, cortiços e outros 

tipos de habitação precárias se dá por pessoas que têm um pouco mais que eles. É o que ressalta 

Kowarick (2000), quando lembra que a casa própria, autoconstruída durante anos, sobre um 

lote irregular ou ilegal, mas comprado, leva seus moradores a olharem a “favela próxima como 

um antro de preguiçosos e vadios” (p. 49)34. Harvey (1982) destaca que o conflito existente 

 
o título da tese ao desse capítulo final foi inspirada em um comentário de Ermínia Maricato, provavelmente em 

algum evento público, onde a professora colocava que o ideal para as classes dominantes seria que os dominados 

- os pobres ou a (enganosa) ‘nova classe média’, não importa - simplesmente desaparecessem, sumissem 

subitamente em alguma profundeza, depois do horário comercial, depois de terem servido aos ricos conveniente e 

submissamente. A rigor, e a depender do lugar da cidade que se frequenta, o cotidiano é bastante próximo a isso. 

O incômodo por partilhar com esse público que ascendeu ao consumo os espaços de aeroportos (‘mais parecem 

rodoviárias!’, diz-se) e aviões, um meio de transporte que até bem pouco tempo era bastante exclusivo das elites, 

está frequentemente presente em comentários preconceituosos - preconceito de classe, que fique claro. Portanto, a 
questão que as ZEIS mobilizam - como zoneamento especial, ‘inclusivo’, é: há lugar para os pobres na cidade?” 

(SANTO AMORE, 2013, p. 236). 
34 Outra passagem interessante de Kowarick: “Lar, privacidade: sobre a casa própria se ilumina o imaginário da 

disciplina e do sucesso, enquanto sobre os cortiços e as favelas despenca a pecha de uma pobreza culpabilizada 

pelo fracasso, que precisa viver amontoada, onde se misturam sexos e idades. Tidos e havidos como locais que 

favorecem hábitos duvidosos, brigas e desorganização familiar, espaço de promiscuidade, as habitações coletivas, 

com seus múltiplos e congestionados cubículos, e as favelas, por expor a pobreza numa situação de flagrante 

ilegalidade urbana, são particularmente estigmatizadas como locais de imoralidade, e daí o passo para a suspeição 

de vício e até de criminalidade” (2000, p. 91). 
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entre trabalhadores residentes de áreas mais centrais e mais periféricas nos Estados Unidos só 

pode ser entendido se se destacar que a partir do momento em que um grupo passa a ser 

proprietário de sua própria casa, encampa a defesa de seu valor. 

A região da Mooca é um exemplo claro e duradouro dessa situação. Já no estudo 

feito por Caldeira (2011), em sua pesquisa sobre a “fala do crime” e segregação espacial urbana, 

o bairro foi escolhido por ser de classe média, antigamente habitado por imigrantes europeus, 

mas que já no final do século XX passou por uma alteração na dinâmica social, de um lado 

abrigando cortiços nos grandes casarões e de outro a sofrendo um processo de gentrificação. 

Em uma de suas entrevistas, uma das moradoras do bairro deu o seguinte depoimento: 

To radicada aqui, nasci aqui, tenho amizades aqui no bairro. O que estragou muito a 
Mooca foram as favelas. Aquela da Vila Prudente é uma cidade. Tem cinquenta e 

tantas mil pessoas!... Tem também muito cortiço. Tem muito cortiço na Mooca desde 

que vieram a gente do Norte. Tem 330 cortiços, cada um tem 50 famílias, só com três 

privadas - como é que se pode viver assim?! O que tá prejudicando é isso aí, é a 

pobreza. Aqui tem classe média, classe rica e uma diferença muito grande, a pobreza 

dos nordestinos. O bairro piorou desde que começaram a chegar a turma do Norte… 

Faz uns 15 anos. Agora tem demais. Casas lindas, bonitas da Mooca foram 

subalugadas e hoje não se pode entrar, arrebentaram as casas. De uns 15 nos pra cá, a 

Mooca regrediu nessa parte. A Mooca teve muito progresso, mas regride pela 

população pobre (CALDEIRA, 2011, p. 29). 

 

Especificamente em relação a alteração de legislação urbana, Ferreira (2011) 

destacou que durante a alteração do Plano Diretor de São Paulo em 2006 moradores do mesmo 

bairro reivindicaram “a retirada das Zonas Especiais de Interesse Social ali previstas, temerosos 

pela ‘desvalorização’ que elas criariam decorrente da atração de ‘pessoas pobres’” (p. 80). 

Nesse mesmo sentido e em relação ao bairro do Tatuapé, dentre algumas falas que poderiam 

ilustrar a continuidade desse posicionamento, destaco uma em que o participante estabelece 

toda a trajetória de seus avós, imigrantes italianos, que trabalharam, juntaram dinheiro e 

compraram sua casa, e agora via a ameaça da demarcação de ZEIS num bairro de moradores 

tradicionais. Assim, a possível chegada de outros moradores, beneficiários de políticas 

habitacionais, é trazido como uma mudança nesta certa homogeneidade de ascendência e 

trajetória: 

Hoje, eu vim defender meus amigos moradores do Tatuapé, bairro em que eu, que eu 

nasci. O meu Nono, em 1913, com minha Nona, saiu de casa, na Itália, Província de 

Chieti, região de Abruzzo, com uma mala, ele com uma mala, minha Nona com uma 

mala, vieram parar naquele famoso navio no Porto de Santos. Foi trabalhar nas 

fazendas de café, juntou seu dinheirinho depois veio para o Tatuapé. Essas famílias 

aqui são descendentes de Italianos, portugueses, espanhóis, japoneses e outros. E 

como que pode a atual administração pública colocar ZEIS no Tatuapé, na Rua 

Visconde de Itaboraí, Loplatina, Av. Azevedo, Tijuco Preto com a Visconde de 
Itaboraí, na Rua Padre Stenio Penedo com a Rua Ary. Isso é um absurdo. Isso aí nós 

temos de rever. Queria até convidar a arquiteta Penha e os digníssimos Vereadores 

para um dia andarmos por lá, porque ZEIS 3 e ZEIS 5 têm de ser colocados onde tem 
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cortiços, zonas não utilizadas e lá são residências, edifícios desses tradicionais 

moradores do Tatuapé. Como que pode acontecer um negócio desses? Isso daí tem 

que ser tirado. Nós não podemos deixar essa atual administração querer implantar uma 

política bolivariana aqui em São Paulo [aplausos] (MOOCA _ 7). 

 

Ela se assemelha a diversas outras dos moradores que criticavam a demarcação das 

ZEIS em seus bairros. O que foi observado é que os proprietários de imóveis foram 

contundentes em pedir, por diversas justificativas - proteção ambiental, adensamento suficiente, 

falta de estrutura - que não houvesse ZEIS nas áreas que moravam, mesmo que essa demarcação 

não implicasse em perda da moradia e mesmo considerando que, por todos os entraves 

ressaltados para a concretização das ZEIS, elas provavelmente não sairiam do papel35.  

Eu quero dizer que nós não somos contra as ZEIS. Absolutamente. Nós somos a favor 

da inclusão social. Não é que não é no meu bairro. No meu bairro existem 10 lugares 

onde esses ZEIS podem ser construídas sem atrapalhar diretamente ninguém. 

Existem ‘n’ áreas e eles conhecem. Eles conhecem. Então, se não houvesse em outros 

lugares, a gente ia entender. Nós iríamos entender. E aí não seríamos contra construir 

as ZEIS lá. Mas o detalhe é que existem outros lugares. Existem outros lugares para 

se construir essas ZEIS. E não na cabeça e nos pés do nosso bairro, que é ZER 1 

(EXECUTIVO 2 _ 25). 
 

No bairro onde moro, as três ZEIS que foram demarcadas, duas ZEIS 5 e uma ZEIS-

3, são todas ocupadas. Eu não consigo entender você tirar imóvel de um cidadão que 

também trabalhou, conquistou, como pode ser o caso de vocês amanhã, ou os filhos 

de vocês podem estar morando lá amanhã e pode acontecer a mesma coisa. Uma lei 

impor essa situação (ZEIS _ 25). 

 

Retomando Caldeira (2011), nessa forma de segregação em que os muros tomam 

conta da cidade e o espaço público é desvalorizado, a intolerância perante as classes sociais 

aumenta, já que a elas é associado o crime e a “decadência social”.  

Tentando amarrar a construção feita até aqui, o processo participativo de alteração 

da Lei de Zoneamento de São Paulo revelou um cenário de disputas intensas na cidade, 

desencadeado principalmente pela demarcação das ZEIS, ou seja, as reservas de áreas para a 

promoção de habitação para a população de baixa renda. Especificamente pelo recorte aqui 

escolhido, ganhou evidência a ZEIS 3, localizada na região central, já que é caracterizada por 

imóveis subutilizados, encortiçados ou deteriorados, em regiões com infraestrutura urbana. Os 

moradores mais antigos dos lotes demarcados mostraram profundo descontentamento e revolta 

pelas escolhas feitas, se valendo de argumentos mais objetivos, como  a inexistência das 

características exigidas em lei, mas principalmente de construções mais subjetivas sobre 

meritocracia, justiça, estigmatização dos movimentos de moradia e dos possíveis beneficiários 

 
35 Essa questão será aprofundada no próximo capítulo. 
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das habitações de interesse social, o que acabou sendo intensificado por notícias e informações 

falsas e até mesmo falas de representantes do Legislativo. 

A dinâmica de acumulação do capital que perpassa as cidades é, assim, apesar de 

contraditória, arraigada e está na essência do conflito que pode ser observado nas audiências. 

Assim, ainda que em alguns momentos participantes e vereadores tenham tentado minimizar 

ou afastar a característica de dinâmica envolvendo classes para as relações de demarcação ou 

não de ZEIS, elas não deixaram de ter essa essência. Talvez essa argumentação seja apenas uma 

estratégia de promover o “consenso” necessário à construção política e intelectual das 

“condições de legitimação de um projeto de encolhimento tão radical do espaço público às 

exigências do capital internacional e local” (VAINER, 2007, p. 91). 

O fim para o qual a cidade é modelada é justamente voltado à acumulação do 

capital, baseando-se no instituto da propriedade privada que é compartilhado e defendido por 

grande parte da população.  

Queria colocar um caso específico aqui, que tá saindo nos jornais, na imprensa, de 

uma maneira incorreta né. A Folha e o El País colocaram que lá existe uma luta de 

ricos versus pobres. Uma bobagem. Que os ricos não querem que os pobres morem 

ao lado (CÂMARA GERAL _ 34). 

 

Resumindo: o que nós não queremos aqui é luta de classes (CÂMARA GERAL _ 

Paulo Frange) 

 

Infelizmente, quando nós começamos a falar fomos combatidos, inclusive, com 

artigos mentirosos na imprensa, falando que é rico versus pobre (ZEIS _ 7). 

 

Contudo, parece que, na realidade, a questão de classe está presente, mas não como 

foi colocado nessas falas. Isso porque os moradores que se colocaram contrários à demarcação 

de ZEIS, apesar de terem uma condição econômica melhor que aqueles possíveis beneficiários 

das políticas, ainda estão numa condição que não os coloca como totalmente responsáveis pela 

organização das cidades. Essa questão será aprofundada nos próximos tópicos, mas ainda assim 

vale dizer que é a dinâmica de acumulação do capital responsável pela determinação do viver 

e do ser nas cidades (HARVEY, 2016).  

Deste modo, a questão é de classe por haver uma que determina como a cidade será 

organizada e reproduzida, mas desta não fazem parte, diretamente, os pequenos proprietários 

de casas na Mooca ou na Penha. Eles, na verdade, são responsáveis por reproduzir a dinâmica 

que coloca a propriedade privada como centro da vida e pela qual a luta é ferrenha, pelo simples 

fato de, ao contrário dos outros, possuírem um imóvel que muito significa a eles. Assim, seja 

por falta de informação sobre as consequências da demarcação de ZEIS seja por simples medo 
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que a definição pela Lei de Zoneamento implique em perda de suas residências, que compraram 

ou construíram ao longo dos anos, as pessoas têm uma reação acentuada ao saberem que seus 

lotes ou lotes vizinhos foram escolhidos como de interesse social, podendo sofrer alterações de 

valor que trarão consequências para eles. 

Existe assim uma falsa percepção de qual realmente é o problema das cidades, que 

acaba sendo encarado apenas como uma perda de direitos, injustiça, privilégios aos 

beneficiados e que tende a tornar a cidade um caos. Convivemos, assim, conforme Maricato 

(2014) com a “herança marcada pela condição capitalista periférica de tradição escravista, 

portanto, de forte desigualdade social no território e falta de controle sobre o uso e ocupação 

do solo, características que são exacerbadas no período dominado pelas políticas neoliberais” 

(p. 10). 

O discurso neoliberal é mobilizado por pessoas que dele não tiram nenhuma 

vantagem, muito pelo contrário, mas que insistem em reproduzi-lo. Boito Jr. mostra que existe 

uma falta de entendimento, um “mal-estar difuso”, dentre a classe trabalhadora da situação do 

país, mas não é atribuído a este modelo econômico neoliberal a causa de seus problemas. Nesse 

sentido, segundo o autor, “não há ganhos efetivos para as classes populares e a adesão ao 

neoliberalismo pode se apresentar, como adesão negativa, como ilusão ideológica ou como 

neutralização política” (BOITO JR, 2006, p. 281). A partir do que estabelece Harvey (2011), 

Costa afirma que: 

Quer entendamos o neoliberalismo como percurso errado tomado pelo capitalismo, 

quer como estratégia de restauração do poder das elites (mesmo se estas mudam), 

parece-me que Harvey está correto ao nos alertar de que, também nós, somos 

moldados pela ideologia neoliberal. Não adianta simplesmente propor um modelo 

alternativo, baseado em solidariedade, espírito de comunidade, igualdade política, ou 
apelar à importância vital de o ser humano ter um espaço de privacidade onde possa 

escolher de forma autônoma e livre. Como convencer um neoliberal de que a 

solidariedade é importante, se ele é advogado incansável do individualismo feroz? 

Mesmo as propostas que se têm vindo a implementar no Brasil, com a Bolsa Família 

(que Standing, entre outros defenderia em escala global), não são capazes, por si só, 

de reverter o percurso neoliberal (COSTA, 2015, p. 112). 

 

Portanto, o que se observou neste tópico foi a essência das manifestações contrárias 

às ZEIS que decorrem da reprodução de valores capitalistas necessários à reprodução do capital. 

Essa questão evidencia a dificuldade que existe ao enfrentamento do projeto neoliberal por um 

instrumento distributivo como as ZEIS. 

 

5.4. REIVINDICAÇÃO DO DIREITO À CIDADE E CIDADANIA 
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Além do valor das propriedades, o que se pode entender também é uma mudança 

na sociabilidade na metrópole. Ainda seguindo o estudo de Caldeira (2011), essa terceira onda 

de segregação nas cidades a partir dos “enclaves fortificados”, da nova forma de diferenciação 

entre classes, a percepção das pessoas moradoras de bairros antigos é de que perderam os 

aspectos que distinguiam as classes e que poderiam ser vistas nas ruas, como o uso de luvas e 

gravatas. Por isso que novos símbolos precisavam ser criados, o que se dava, à época, pela 

separação física e “espaços de circulação controlada (como shoppings centers)” (p. 325) e que 

permitia criar uma barreira entre os pobres e os não-pobres na cidade. 

A elite se retirou para seus enclaves, deixando o espaço público para os pobres, 

diminuindo os espaços de interação entre classes, acirrando a relação entre elas. Esse processo 

teve uma consequência grave e duradoura, que foi a intensificação dos estereótipos de pobreza 

com a criminalidade, sendo “tensão, separação, discriminação e suspeição” o que determina a 

vida pública na cidade (CALDEIRA, 2011, p. 301). 

Nesse contexto se faz necessária a retomada das reivindicações pelo direito à 

cidade, questão presente nas audiências principalmente por parte dos movimentos de moradia 

e outros participantes que se posicionaram a favor da demarcação de ZEIS. O termo “direito à 

cidade” é alvo de disputas com relação ao seu significado e a sua origem. Contudo, como bem 

pontua Tavolari (2016), analisando sua incorporação no contexto brasileiro, tanto na academia 

quanto nos movimentos sociais, o que se evidencia é a sua utilização para contemplar diversos 

direitos de forma conjunta, de unificar uma demanda que “não cabe exatamente nas categorias 

institucionais existentes” (p. 105). Mais do que isso, sua utilização contemplaria noções de 

“democracia, cidadania e autonomia” (p. 102), ampliando o escopo de lutas e mobilizações e 

sendo “depositária das expectativas de mudança, das projeções de justiça, democracia e 

igualdade na cidade” (p. 106). 

Partindo do que estabelece Harvey (2013), essa demanda pela cidade envolve uma 

discussão sobre os “vínculos sociais” desejados, além de “relacionamentos com a natureza, 

estilos de vida, tecnologias e valores estéticos nós desejamos”. Para o autor, “direito à cidade” 

deveria ser visto “como slogan e como ideal político, precisamente porque ele levanta a questão 

de quem comanda a relação entre a urbanização e a produção do lucro” (HARVEY 2016).  

Então eu acho que todos têm direito à cidade. Essa é a luta dos movimentos de 

moradia. A cidade é para todos (EXECUTIVO 2 _ 3). 

 

Não aceitaremos visões excludentes, segregacionistas, que por anos a fio expulsaram 

e empurraram os mais pobres para as zonas mais distantes das oportunidades de 

emprego, educação, saúde e cultura. Não podemos aceitar o apartheid social. 
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Queremos uma cidade que propicie o encontro, a diversidade no acesso de bens e 

serviços [vaias e gritos] e as oportunidades. Nesse sentido, exigir nenhuma ZEIS a 

menos significa democratizar o direito à moradia e à cidade [grito]. Ou seja, não pode 

ser reduzido o volume de ZEIS já demarcadas, nem alterada sua localização pelos 

motivos que apresentamos. Demarcação de ZEIS é um dos principais instrumentos da 

política fundiária atuais, essencial na garantia do acesso à terra à população de baixa 

renda. Perímetros de ZEIS localizados em regiões centrais são instrumentos 

fundamentais pra efetivação do direito à moradia digna e combate ao déficit 

habitacional do município, contribuindo para a permanência da população de baixa 

renda no centro, em áreas com infraestrutura urbana consolidada e também para a 
diminuição dos deslocamentos diários que impactam o meio ambiente, aproximando 

trabalho e moradia [vaias, assobios], inibindo o espraiamento da cidade… 

(EXECUTIVO 2 _ 6). 

 

Kowarick também trata da questão a partir da ótica da cidadania e da subcidadania, 

ao tratar da “espoliação urbana”, ou seja, as privações sistemáticas que sofrem os pobres na 

cidade e que o levam a uma condição de subcidadania, rapidamente transformada em 

periculosidade. Essa condição, contudo, tende a constituir também um processo de 

reivindicação de direitos, no sentido mais amplo do termo, entendendo que o contrário 

“constitui injustiça, indignidade, carecimento ou imoralidade” (KOWARICK, 2000, p. 107). 

É nesse sentido, por exemplo, a reivindicação dos representantes de movimentos 

por “direito” ou “justiça”. O conceito é mobilizado de maneira a contemplar todo o processo de 

exclusão sistemática sofrido ao longo dos anos e sem perspectiva de melhora, a não ser por uma 

mudança definitiva no modo de produzir e reproduzir a cidade. 

Não pensem mal do movimento, vão conhecer primeiro o movimento para vocês 

saberem quem é, aí sim, eu vou poder concordar com vocês ou não, tá gente? Ninguém 

quer tomar o lugar de ninguém, nós só queremos o que é nosso por direito (MOOCA 

_ 14). 

 

Nesse sentido, vai ao encontro do que Harvey (2014) aponta como reivindicação 

do direito à cidade, de “reivindicar algum tipo de poder configurador sobre os processos de 

urbanização, sobre o modo como nossas cidades são feitas e refeitas, e pressupõe fazê-lo de 

maneira radical e fundamental” (HARVEY, 2014, p. 30). Aos movimentos, a noção da 

espoliação é mais clara, por isso a argumentação tende a ligar mais diretamente as causas e 

consequências da urbanização. 

Além da pauta mais forte de demarcação de ZEIS nas áreas consolidadas e centrais, 

surge também como demanda a infraestrutura nas regiões periféricas, principalmente o 

incentivo às indústrias e serviços e a consequente geração de empregos. Para aqueles que já 

vivem na periferia, era um pedido de fato de melhoria nas suas regiões e, novamente, a 

acentuação da forma desigual de ocupação da cidade, a busca por maior segurança e menor 

solidão das periferias (KOWARICK, 2013). 
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A demanda dos movimentos vai ao encontro das discussões sobre a forma como se 

deu e como se dá a ocupação da cidade pelos grupos de renda baixa, marcado por “padrões de 

diferenciação social e de separação” (CALDEIRA, 2011, p. 211). O modo de produção 

capitalista da cidade se deu de forma a transmitir ao trabalhador o custo da moradia, que passou 

a ser garantida pela autoconstrução nas áreas periféricas, já que nesses locais os terrenos eram 

acessíveis (MARICATO, 1979). O centro, com sua infraestrutura, passa a ser habitado só por 

aqueles que têm uma renda mais alta e a favela, ao lado do cortiço, acabam por ser, segundo 

Kowarick (2000), “o último reduto da escala habitacional, pelas deterioradas condições 

materiais e simbólicas de existência presentes nessas modalidades de habitação” (p. 87). 

Mais do que isso, entendem que não se trata de uma mera exclusão gerada por leis 

que em muitos momentos até tentam vencer a barreira da segregação e promover algum tipo de 

mudança para os locais que demandam todo o tipo de serviços e infraestrutura. Trata-se de um 

entendimento de um “processo político” que formata a cidade e a torna profundamente 

excludente, determinando a “condição de subcidadania urbana” (KOWARICK, 2000, p. 54). 

Retomando a questão da perspectiva neoliberal, ela também determina um tipo de 

cidadania, que é justamente oposta àquela reivindicada por esses participantes de pertencimento 

e participação nas relações sociais, voltando para uma concepção individualista, marcada 

principalmente pela relação entre o cidadão e o mercado (DAGNINO, 2004). Essa 

intensificação do projeto segregador pode, inclusive, ser atribuída a uma reação ao processo de 

democratização, “uma vez que  funciona para estigmatizar, controlar e excluir aqueles que 

acabaram de forçar seu reconhecimento como cidadãos, com plenos direitos de se envolver na 

construção do futuro e da paisagem da cidade” (CALDEIRA, 2011, p. 255). 
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6. POLÍTICAS URBANAS, PARTICIPAÇÃO E PAPEL DO DIREITO 

 

As tentativas redistributivas em relação à terra encontram uma barreira muito clara 

na questão da propriedade privada, essencial ao funcionamento do capitalismo e altamente 

valorizada pela população, o que acaba por dar sustento ao projeto neoliberal. Ficando mais 

clara a essência dessa disputa, desvelando a motivação principal dos participantes em relação 

aos instrumentos que podem gerar maior justiça no acesso à terra e à moradia, o questionamento 

que se segue é em que medida essas modificações legislativas podem, em temos de conteúdo e 

de processo, realmente provocar algum tipo de alteração na ocupação das cidades. Para isso, 

cabe entender também as “desilusões”36 em relação ao modelo participativo e o projeto de 

Reforma Urbana no Brasil, a partir das questões que envolvem o papel do direito e o contexto 

político da arena estudada.  

 

6.1. EXPECTATIVAS: AS POLÍTICAS URBANAS E O “MODELO BRASILEIRO DE 

PARTICIPAÇÃO” 

 

Como destacado no capítulo dedicado ao marco normativo, a questão da 

mobilização social remonta principalmente ao período da ditadura militar, ainda que a formação 

da sociedade civil organizada possa remeter a períodos ainda mais distantes, como na época do 

movimento abolicionista (LAVALLE; SZWAKO, 2015). Foi neste momento de privações de 

direitos que se evidenciaram os movimentos sociais, organizações sindicais, setores da Igreja 

Católica, dentre outros, reivindicando a retomada da democratização. 

Toda essa mobilização acabou gerando frutos com a volta do regime democrático, 

já que a elaboração da Constituição Federal de 1988 foi tomada por um processo participativo, 

acabando por positivar um rol amplo de direitos. Em relação às cidades, tratava-se de um 

momento de altas expectativas a partir da elaboração dos artigos 182 e 183 e, posteriormente, 

com a formulação do Estatuto da Cidades, em relação às possibilidades de efetivação da função 

social da propriedade e a realização da Reforma Urbana, retomando o projeto do Seminário 

Nacional de Habitação e Reforma Urbana, interrompido pela ditadura militar37.  

 
36 Termo inspirado nos textos de Villaça (1999; 2005). 
37 Mais detalhes no capítulo sobre o marco normativo. 
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O que mostra Marques (2017), é que a partir desse momento tem-se como marca 

uma “nova agenda urbana diversificada, redistributiva e participativa” (p. 43), o que contrastava 

com os períodos anteriores em que houve políticas voltadas às cidades, como o período do 

governo de Getúlio Vargas e do regime militar, mas que eram marcados essencialmente pela 

construção e venda de habitações e pela falta de transparência nessas decisões. Com a retomada 

da democracia, e principalmente por meio de governos municipais de esquerda, se colocam em 

prática ações como de “urbanização de favelas e de loteamentos irregulares” e o “planejamento 

participativo”. Além da Constituição de 1988 e do Estatuto da Cidade, as expectativas se 

elevaram ainda com a proporção nacional que se ganhou com a criação pelo Governo Lula do 

Ministério das Cidades, em 2003. 

Houve também a institucionalização da participação em vários setores da 

administração, como, por exemplo, no planejamento urbano (AVRITZER, 2016; DAGNINO, 

2004). A partir desse momento, e com o marco constitucional, o país estabeleceria um modelo 

próprio de participação, de “multiplicação não eleitoral e de representação extraparlamentar”, 

o chamado “modelo brasileiro” (LAVALLE; BARONE, 2015, p. 52). 

A narrativa usualmente associada a esse consenso é bem conhecida: a emergência de 

uma sociedade civil engajada na democratização teria cedido passo a uma trajetória 

de institucionalização graças à capacidade de mobilização da primeira durante a 

Constituinte; as demandas da sociedade civil inscrita na Carta Magna - notadamente 

a democratização do Estado pela via da participação -, por sua vez, teriam ganhado 

impulso pela progressiva expansão do Partido dos Trabalhadores (PT), cuja chegada 
à Presidência da República definira o contexto propício em que a arquitetura das 

instituições participativas e a ampliação do papel da sociedade civil adquiriram suas 

feições atuais (LAVALLE; BARONE, 2015, p. 52). 

 

Assim, a mobilização presente nas reivindicações pela volta da democracia 

(marcada por protestos, tomada de ruas, etc.) passou a dar lugar à participação 

institucionalizada, o que foi encampado e expandido pelas gestões do PT, principalmente a 

partir de 2003 (AVRITZER, 2016), quando evidenciaram-se os conselhos, as assembleias e as 

comissões (MARICATO, 2014). Nesse sentido, os governos de esquerda se destacaram na 

implementação dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas e dos Orçamentos Participativos, 

estes que tiveram inauguração na cidade de Porto Alegre e depois ainda ocorreram em torno de 

140 cidades (DAGNINO 2004). 

Especificamente em relação às políticas urbanas na cidade de São Paulo, conforme 

aponta Tatagiba (2010), foram os governos de esquerda municipais os responsáveis pela 

“ampliação dos canais de diálogo com a sociedade” (p. 74). Além da gestão da Prefeita Luiza 

Erundina, as revisões dos Planos Diretores e das Leis de Zoneamento, por exemplo, 
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aconteceram sob as gestões da Prefeita Marta Suplicy (2001-2005) e do Prefeito Fernando 

Haddad (2013-2017). Tatagiba demonstra comparativamente a existência dos espaços 

participativos nas gestões municipais desde antes de 1988 até 2006, em que o prefeito era 

Gilberto Kassab. Fica evidente o destaque de espaços nas gestões Erundina e Suplicy: 

Quadro 4. Espaços participativos nas gestões municipais de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tatagiba, 2010, p. 74. 

A partir desse cenário, o que passou a ocorrer, diante dos canais de participação 

institucionalizados e também a partir da chegada ao Partido dos Trabalhadores ao governo 

federal, além de gestões municipais, foi a alteração das estratégias de atuação dos movimentos, 

bem menos confrontantes. Isso se deu pela afinidade com o projeto político de esquerda, mas 

também porque “a existência de uma política pública que incorpora a participação popular no 

seu processo de planejamento e implementação tende a empurrar as organizações – até mesmo 

as mais ‘radicais’ – a diferentes formas de negociação com o Estado” (TATAGIBA, 2010, p. 

76). 

Além da mudança de posicionamento dos movimentos sociais, também houve uma 

movimentação dos acadêmicos que compunham esses movimentos e passaram a integrar a 

administração pública municipal e federal38. Isso se deu pela própria concepção teórica que se 

 
38 Santo Amore (2013) trata especificamente de algumas figuras que passaram a integrar o Ministério das Cidades: 

“Para as secretaria que compõem o ministério e para os escalões inferiores foram escolhidas, como era de se 

esperar, várias pessoas que tinhham suas trajetórias intimamente ligadas à Reforma Urbana, no apoio mais direto 

a movimentos, ou a serviços prestados em administrações ‘democráticas e populares’ ao longo dos anos de 1980 

e 90. A secretaria executiva foi ocupada por Ermínia Maricato - chamada publicamente de ‘a ministra’ pelo próprio 

Olívio, para demonstrar o peso de suas decisões na proposta de organização do ministério; não custa lembrar, 

professora da FAUUSP, assessora da ANSUR, ex-secretária de habitação no governo Erundina em São Paulo. As 

demais secretarias demonstravam qual seria o teor da política urbana: Habitação, Saneamento, Transporte e 
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foi estruturando a respeito do urbano (ARANTES, 2009). Dá pra se ter uma ideia, ainda que 

sem entrar na especificidade dos nomes e currículos dos ocupantes dos cargos, com o 

levantamento feito por Marques, Pulhez e Pagin (2018), desde a gestão Erundina até Haddad. 

Os professores e as professoras universitárias e pessoas ligadas a movimentos de habitação só 

aparecem nas gestões do PT39: 

Quadro 5. “Perfil dos ocupantes dos cargos de comando na Sehab, Cohab e Habi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maruques; Pulhez; Pagin, 2018, p. 147. 

Assim, a partir da Constituição Federal de 1988 e principalmente no início dos anos 

2000, tinha-se um cenário de altas expectativas em relação à onde se podia chegar em termos 

das políticas urbanas, depois da concretização do Estatuto da Cidade e da criação do Ministério 

das Cidades, com a ocupação de vários membros ligados aos movimentos sociais e às pautas 

de reforma urbana, acreditando-se na via participação institucionalizada e das transformações 

que o PT pudesse oferecer a nível federal. É como sintetiza Affonso: 

A combinação entre a aprovação do Estatuto da Cidade (2001), o começo do Governo 

Lula e a criação do Ministério das Cidades (2003), cria um novo momento na luta pela 

Reforma Urbana, em que esperava-se um salto de qualidade e de profundidade nas 

políticas urbanas e habitacionais no país, na medida em que, no governo central, os 

defensores da Reforma Urbana assumiam posições de comando – retomando o já 

 
mobilidade e Programas Urbanos. Para a Secretaria de Habitação, foi nomeado o arquiteto Jorge Hereda, que tinha 

construído uma carreira em cargos técnicos nas prefeituras petistas da Região Metropolitana de São Paulo; e para 

a de Programas Urbanos, a arquiteta Raquel Rolnik, à época professora da PUC-Campinas, coordenadora atuante 

no Instituto Pólis e que tinha participado do governo Erundina como diretora na Secretaria de Planejamento” 

(SANTO AMORE, 2013, p. 59). 
39 Em relação a essa ocupação, surge também a dúvida sobre a capacidade que esses intelectuais tiveram de manter 

a pauta que defendiam antes de assumir os cargos públicos. Contudo, Abers e Von Büllow (2011) destacam que, 

apesar da dinâmica da função poder gerar alguma posição indesejada por eles, de maneira geral conseguiram 

“promover políticas públicas socialmente justas” (p. 68) e processos participativos.  

Administração Resumo dos perfis

Luiza Erundina
Professores universitários e/ou quadros do PT próximos aos movimentos 

de habitação

Paulo Maluf
Empresários da incorporação e do imobiliário, quadros do PP e técnico-

políticos

Celso Pitta

Anos 1 e 2: Empresários da incorporação e do imobiliário, quadros do 

PP e técnico-políticos

Anos 3 e 4: Quadros do PP e técnico-políticos

Marta Suplicy
Quadros do PT em SP (incluindo um deputado e um vereador) e no 

ABC, próximos aos movimentos de habitação

José Serra Empresário imobiliário, quadros do PSDB e técnico-políticos

Gilberto Kassab
Ano 1: Empresário imobiliário e quadros do PSDB/DEM

Anos 2 a 4: quadros do PSDB/DEM e técnico-políticos

Fernando Haddad

Anos 1 a 3: quadros do PP

Ano 4: Professor universitário e quadros do PT, próximos aos 

movimentos de habutação
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citado por Santo Amore (2013, p. 102-103), a reforma urbana passava a ocupar “as 

duas pontas” (governo federal e municípios). De fato, os avanços foram muitos: a 

ampliação do crédito imobiliário, o início da construção do SNDU - Sistema Nacional 

de Desenvolvimento Urbano (ainda em curso), a criação do SNHIS (Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social) e do FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social), retomando a bandeira dos movimentos sociais pela criação do 

Fundo Nacional de Moradia Popular (AFFONSO, 2013, p. 41). 

 

6.2. CONCRETIZAÇÃO DAS POLÍTICAS, POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO E 

PAPEL DO DIREITO 

 

Contudo, mesmo com a criação de várias normas com a finalidade de promover 

alterações no urbano, como destacado no terceiro capítulo, e com o aparato estatal teoricamente 

voltado aos objetivos desejados de reforma, não demorou muito tempo para que se decretasse 

o “fim de um ciclo”, considerando a política urbana desejada até então, sem que se tenham 

concretizado os objetivos buscados, em especial por aqueles que, como demonstrado no tópico 

anterior, compuseram e tiveram participação na formulação e implementação dos instrumentos 

urbanísticos (MARICATO, 2014 apud SANTO AMORE, 2013, pp. 22-23). Apesar da 

proporção nacional que se deu à questão das cidades e do planejamento urbano pelo Estatuto e 

pelo Ministério das Cidades e dos avanços que se teve, por exemplo, na “melhora no acesso ao 

crédito, especificamente o crédito habitacional, para as populações de mais baixa renda” e na 

elaboração do Sistema Nacional de Cidades (SANTO AMORE, 2013, p. 62), a reforma urbana 

substancial, nos termos em que era esperada, não ocorreu, sendo as verdadeiras beneficiadas as 

empresas e as classes de renda mais alta (MARICATO, 2014).  

Em relação às expectativas depositadas na gestão do PT, houve a implementação 

de políticas que geraram melhora na condição de vida das pessoas, considerando principalmente 

outras áreas como saúde e educação, com as políticas de transferência de renda, mas não foi 

concretizada nenhuma mudança estrutural em relação aquelas de caráter urbano, constatando-

se, assim, uma situação de “impasse” da política urbana40. Ressalta Santo Amore (2013) que o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Programa Minha Casa Minha Vida 

(MCMV), implementados a partir de 2009 e marcas do segundo mandato de Lula, inauguraram 

no “novo ciclo” das políticas urbanas, não mais como se esperava no início dos anos 2000, já 

 
40 Nesse sentido, Affonso (2013): “A formatação de tais programas ilustram bem o impasse da Reforma Urbana. 

Tal impasse tem a ver exatamente com esse novo momento do país, nos Governos Lula e Dilma, em que são 

implantados um grande conjunto de programas ações voltados à redução das desigualdades, ao aumento do 

emprego formal e da renda, à melhora do padrão de consumo, voltados prioritariamente à base da pirâmide social, 

sem que, no entanto, sejam acompanhadas por reformas estruturais de fundo, dentre as quais a reforma urbana” 

(pp. 41-42). 
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que o aspecto social de provimento e melhoria das habitações teria caráter “secundário” nesses 

políticas (com exceção da urbanização de favelas), tendo inclusive sido pensadas e 

implementadas fora do Ministério das Cidades, o que ressalta que seu objetivo principal era, de 

fato, a reprodução do capital.  

Deveria ser uma espécie de relação “ganha-ganha”, já que se garantiria habitação 

ao mesmo tempo que possibilitaria a atuação de grandes empreiteiras e o desenvolvimento 

econômico. Contudo, a questão é que o projeto de reforma urbana não se resume à construção 

de habitações, mas sim engloba a exigência do “enfrentamento da questão da terra, da sua 

concentração e de seus privilégios” (AFFONSO, 2013, p. 8), o que até hoje não ocorreu. Ao 

contrário, conforme Maricato (2012), essa escolha pela construção de grandes conjuntos 

habitacionais acaba, na verdade, por gerar mais “especulação fundiária e imobiliária” e 

“promover a elevação do preço da terra e dos imóveis” (p. 24)41.  

Nesse sentido, a implementação do MCMV serviu prioritariamente para atender a 

demanda dos empresários interessados na construção de moradias, que, inclusive por esse 

motivo, acabaram favorecendo mais uma vez pessoas com renda “entre 7 e 10 salários 

mínimos”, a classe média que foi “incluída no pacote graças aos juros subsidiados do seguro e 

à disponibilidade de recursos para financiamento” (MARICATO, 2014, p. 79)42. Embora a 

implementação do programa tenha permitido que houvesse bastante investimento para a 

construção de habitações para pessoas da primeira faixa de renda, permitindo assim que 

pudessem adquiri-las, a negociação para tanto se deu diretamente entre governo federal e 

construtoras “reduzindo substancialmente o papel dos governos locais e desconectando 

potencialmente a construção de unidades habitacionais do planejamento municipal (onde ele 

existia)” (MARQUES; PULHEZ; PAGIN, 2018, p. 145). Assim, ainda que o programa tivesse 

como fim a produção de habitação e, dessa maneira, conseguisse atender também o déficit 

habitacional, tal situação revela uma “dualidade”, em que se promove habitação ao mesmo 

tempo que se caracterizam “grandes conjuntos situados em áreas distantes, que aumentam o 

 
41 A autora também ressalta que se perdeu o momento de concretizar a reforma agrária e assim o país sucumbuiu 

ao seu papel dos “produtores primários no mercado internacional: produtores de grãos, carne, madeira, minérios, 

celulose, álcool” (MARICATO, 2014, p. 97).  
42 Nesse mesmo sentido: “O MCMV revela a reprodução do capital em sua forma mais voraz - numa associação 

entre setor produtivo e especulativo. Com óbvias e raras exceções, o padrão geral da produção é de baixa 

industrialização e prevalência da manufatura, do trabalho desqualificado explorado em seu limite, sendo que o 

mínimo cuidado com o conforto do trabalhador - também para que seu trabalho renda no limite da produtividade 

- fica reservado a obras promovidas pelas grandes construtoras que operam num mercado voltado para rendas mais 

altas. Os locais onde os enormes conjuntos são implantados ignoram os preceitos da política urbana, da prevalência 

das regras do Plano Diretor e de critérios públicos, que foram o mote da Reforma Urbana na última década” 

(SANTO AMORE, 2013, p. 70). 
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custo da infra-estrutura, que recriam vazios especulativos, e desvinculados dos preceitos mais 

avançados das políticas urbanas” (AFFONSO, 2013, pp. 47-48). 

O fato é que existe uma barreira gigante para a concretização de projetos para 

habitação social nas regiões mais valorizadas, principalmente centrais, a partir da forte 

influência do mercado e da dinâmica de acumulação do capital nas cidades. Este é o local onde 

opera a maior resistência da população de baixa renda pelo seu direito de viver dignamente 

(MARICATO, 2015)43 e parece que, a escolha que cabe a essa parte da população sempre 

implica na renúncia de vários direitos fundamentais: é a troca da dignidade pela proximidade 

com o trabalho e com os equipamentos públicos; é a troca da privacidade por um melhor cenário 

de segurança. 

Conforme aponta Gatti (2016), em artigo sobre a Parceria Público Privada de 

Habitação no Centro de São Paulo, embora tenham ocorrido avanços com a alteração do Plano 

Diretor em 2014, ainda permaneceu negligenciada uma parte da população que tem uma renda 

inferior a um salário mínimo (pessoas que moram em cortiços, favelas e população em situação 

de rua). Isso porque não existe uma regra clara de aplicação mínima das reformas a essa camada 

da população, que não é contemplada pela lógica de produção de moradia brasileira, baseada 

no “financiamento habitacional com transferência de propriedade”.  

A autora explica que a ideia única de financiamento de moradias, utilizada em quase 

todos os projetos de habitação popular no Brasil, esfera federal, estadual ou municipal, não 

atende as camadas de renda mais baixa, porque, além de não conseguirem arcar com o valor do 

financiamento, não tem como pagar as taxas de condomínio e de serviços públicos (porque 

como moravam em cortiços, favelas ou estavam em situação de rua, esses gastos não faziam 

parte de suas rotinas). Além disso, essa propriedade é facilmente transformada em mercadoria 

e vendida, como modo de suprir necessidades mais imediatas de seus moradores44.  

 
43 A autora diz que é na região central é o local onde existem as maiores disputas: “trata-se do único lugar na 

cidade onde os interesses de todas as partes (mercado imobiliário, Prefeitura, Câmara Municipal, comerciantes 

locais, movimentos de luta por moradia, moradores de cortiço, moradores de favelas, recicladores, ambulantes, 
moradores de rua, dependentes químicos e outros) estão muito claros, e os pobres não estão aceitando passivamente 

a expulsão” (MARICATO, 2015, p.57). 
44 É o que escreve: “Para essas famílias, o repasse das unidades, seja através de revenda ou sublocação, é prática 

existente e recorrente, e encontra suas motivações na pesquisa de satisfação com os moradores, onde aparecem os 

motivos pelos quais as famílias cogitariam a vontade de se mudar do empreendimento. Motivações como as 

dificuldades com o acesso ao trabalho e os problemas que a falta de inserção urbana trouxe para a vida das famílias 

podem ser somadas às motivações financeiras que apontam as dificuldades que as famílias mais pobres têm em 

arcar com as despesas das taxas de serviços e condominiais. Estes motivos podem ainda ser somados à ideia de 

que a propriedade é um bem em si, podendo ser transformado em mercadoria e assim resolver parte dos problemas 

financeiros imediatos. O fato de terem sido encontrados casos de unidades que já foram vendidas ou alugadas e 

também casos de inadimplência (tanto da prestação quanto da taxa condominial) é um indício de que esta situação 
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Nesse sentido, Arretche (2010) mostra o importante papel que o governo federal 

desempenha na promoção de uma dada política. É que quando o governo federal assume uma 

posição distributiva (transferência de receita) e regulatória (vinculação do dinheiro e sua 

fiscalização) em relação a uma política pública, tida como “regulada”, ela tende a se concretizar, 

diminuindo a desigualdade entre as jurisdições, como foi o caso da saúde e da educação. 

Contudo, quando o governo federal não assume essas funções, nas políticas “não-reguladas”, 

não existe empenho para que elas sejam implementadas, e aqui se enquadram aquelas relativas 

ao desenvolvimento urbano (habitação, transporte, coleta de lixo)45. 

O que esse ponto retoma é justamente a disputa que permeia esses últimos anos, 

entre a implantação do projeto neoliberal definido no Consenso de Washington, de diminuição 

da atuação do Estado em termos de garantias de direitos, e a concretização do projeto 

democrático, de aumento da participação nas decisões públicas (DAGNINO, 2004). No mesmo 

sentido aponta Harvey (2013), de que vivemos em um “mundo em que a ética neoliberal de 

individualismo, acompanhada pela recusa de formas coletivas de ação política, se torna o 

modelo para a socialização humana”. Também Maricato (2014) destaca que o projeto neoliberal 

tomou conta, sendo “uma construção ideológica e programática persistente e vitoriosa” (p. 96).  

Se havia expectativa em sentido contrário, houve na verdade a continuidade do 

projeto neoliberal iniciado antes da eleição de Lula, que passou a fazer concessões e alianças 

conservadoras, sendo afetado, nesse processo, o Ministério das Cidades46 e seus investimentos, 

“ainda que com a presença de vários técnicos com posições mais avançadas em posições de 

comando nas suas secretarias” (AFFONSO, 2013, p. 41). Essas alianças conservadoras e 

projetos assumidos, que se distanciam do ideal de reforma, também estão relacionados a uma 

dinâmica que envolve falta de participação, financiamento eleitoral e corrupção.  

 
tende a crescer ao longo do tempo e o modelo da propriedade com gestão condominial privada, tal como oferecido 

pelo PMCMV, pode não ser o melhor para garantir a segurança da posse dos grupos sociais de extrema 

vulnerabilidade” (GATTI, 2016, p. 7-8). 
45 “Por outro lado, nas áreas de desenvolvimento urbano - qual seja, infraestrutura urbana, habitação, transporte 

público e coleta do lixo -, a regulamentação federal é bem mais limitada. Embora os governos municipais recebam 
transferências para executar estas políticas, ela não são nem universais nem regulares. Além disto, o gasto nestas 

políticas não é determinado constitucionalmente. Em outras palavras, nestas políticas, os governos subnacionais 

têm parcela considerável de autonomia de implementação” (ARRETCHE, 2010, p. 603). 
46 Sobre a mudança da atuação do Ministério das Cidades escreveu Maricato: “O MCidades foi um dos que foram 

sacrificados em nome da ampliação do apoio ao governo no Congresso Nacional. Não permaneceu, portanto, com 

as forças progressistas, em que pese a manutenção de uma parte da equipe original que permaneceu no ministério 

ou na vice-presidência de governo da Caixa. A Casa Civil concentrou o desenho da grande política (Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), diminuindo o poder do 

MCidades” (2014, p. 52). 
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Maricato (2014) ressalta como essa ligação foi determinante para a escolha dos 

investimentos feitos nas cidades, já que há uma correlação entre obras, doações e momento 

eleitoral, tendo parte dos “governos urbanos ‘democráticos e populares’” (p. 157) também 

cedido às “regras do jogo”, com alianças conservadoras. Quando trata dos capitais que se 

interessam diretamente pelo urbano, Marques (2016) destaca que eles ganham ainda mais poder 

diante da estrutura de financiamento e dos esquemas de corrupção, influenciando as decisões 

da classe política e aumentando ainda mais seu poder sobre as cidades. Complementando esse 

quadro, Avritzer (2016) ressalta que a crise democrática em que o país está inserido está 

relacionada com o funcionamento do presidencialismo de coalizão e a eclosão de esquemas de 

corrupção relacionados a manutenção do poder, principalmente no setor de infraestrutura, que 

por sua vez seria vulnerável pela não implementação da participação social, por contribuir com 

a falta de transparência e legitimidade47. 

Além de uma expectativa colocada em determinado partido político, a questão deve 

ser tratada em termos da própria capacidade que as normas têm – ou não têm – de promover 

essas mudanças desejadas48. Maricato (1995) questiona a existência de leis detalhadas que 

tratam do uso e da ocupação do solo, quando se tem na realidade uma ocupação desordenada, 

ilegal e precária, que gera uma situação de profunda insegurança e segregação nas cidades. 

Ainda mais contraditório é o fato de que é a própria ilegalidade que garante aos mais pobres 

algum acesso à moradia e à propriedade, ainda que a mais precária, já que se dependesse apenas 

do mercado ou de uma ação estatal efetiva, a situação seria ainda mais escandalosa 

(CALDEIRA, 2011). Nesse sentido, interessante observar justamente que as cidades brasileiras 

 
47 Esse ponto é central porque a constatação do autor é que sem participação em áreas importantes, como 

infraestrutura, e também em virtude do presidencialismo de coalizão, a corrupção se deu de maneira profunda, 

elevando o descontentamento da população em relação aos seus representantes e o funcionamento do sistema 

político, tendo havido a retomada da mobilização mais combativa, de protestos, tomada das ruas, quebrando o 

próprio modelo de participação institucionalizada, já que o diálogo com o Estado e com os partidos políticos 

tornou-se indesejado” (AVRITZER, 2016, p. 75). 
48 Vale ressaltar que a realidade brasileira em termos de distribuição de terras foi marcada de modo bastante 

definitivo muito antes da Constituição Federal de 1988. Questão-chave é a Lei de Terras de 1850, que determinou 

que a partir daquele momento as terras devolutas só poderiam ser passadas por meio de compra e venda, ou seja, 

só passaram a ter formalmente acesso à terra aqueles que poderiam adquiri-las. Não de modo coincidente, no 

mesmo ano também foi promulgada a Lei Eusébio de Queirós, aquela que proibiu o tráfico de escravos e que ficou 

conhecida como uma das primeiras medidas que levaram à abolição formal da escravidão anos depois. O que ficou 

estabelecido naquele momento foi que a terra, que agora passava a ter um valor em si, já que até aquele momento 

só era valorizada pela presença de escravos, passaria a ser comercializada, criando-se, então, um “aparato legal 

urbano, fundiário e imobiliário, que se desenvolveu na segunda metade do século XIX, forneceu base para o início 

do mercado imobiliário fundado em relações capitalistas e também para a exclusão territorial” (MARICATO, 

1995, p. 18). 
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contam com alto número de casas próprias e isso só ocorre porque cada vez mais existe a 

ocupação de loteamentos irregulares e favelas (MARQUES, 2015). 

Além disso, são dois pesos e duas medidas quando se fala em ilegalidade. Os 

condomínios fechados, por exemplo, existem normalmente desrespeitando as regras formais, 

mas sem sofrer qualquer consequência. Inclusive demandam ajuda policial quando algo sai do 

sistema de controle que eles estabeleceram (CALDEIRA, 2011). Além disso, como esses 

empreendimentos são demandados pelo mercado e a valorização é alta, muitas às vezes até são 

sancionadas leis que contrariam a legislação federal apenas para possibilitar sua existência 

(MARICATO, 2014). O que se nota, como já ressaltava Caldeira (2011) é uma “ambivalência 

legal”, ou seja, legislação que valia para a elite na região central não valia para os pobres nas 

regiões periféricas e rurais. 

Especificamente em relação às ZEIS, instrumento gatilho para o desenrolar das 

discussões aqui trazidas porque sintetizador desse embate entre persistência de um dado modo 

de ocupação do solo e perspectiva de mudança, as barreiras são grandes e devem também ser 

encaradas a partir de seu arranjo normativo.  

Affonso (2013) destaca, em estudo sobre a implementação das ZEIS em áreas 

vazias na cidade de Santo André que, de forma geral, teria havido um avanço no sentido de 

desapropriar áreas particulares vazias em ZEIS e que a maioria dos projetos de habitação já 

prontos ou ainda em desenvolvimento se encontrariam nas áreas públicas (que tinham sido 

desapropriadas ou não). Do total de área demarcada como ZEIS, quase metade já estava com 

“empreendimentos executados, em execução ou em projeto” (p. 115)49, sendo que isso 

correspondia à quase totalidade das áreas públicas. Contudo, o que chama especialmente 

atenção é a diferenciação que se tinha em relação ao tipo de ZEIS: ZEIS B, referente à 

Macrozona Urbana e ZEIC C, “Zona de Reestruturação Urbana – Eixo Tamanduatehy”. 

Segundo seus dados, 82% das demarcações (ou 74% da área total) em que houve algum tipo de 

início de empreendimento, corresponde à ZEIS B, o que evidencia a falta de atratividade de se 

construir em ZEIS C, pelo valorização dos terrenos em área central e pela incompatibilidade 

(ou falta de interesse) da HIS com a política municipal pensada para a região do Eixo 

Tamanduatehy. 

 
49 Das 33 áreas, 19, somando um total de 402 mil m², ou cerca de 46% da área total demarcada no cálculo, já estão 

com empreendimentos executados, em execução ou em projeto. Somadas a mais uma área com empreendimento 

em estudo, totalizam 20 áreas, com um total de 417 mil m², ou cerca de 47,5% do total das áreas demarcadas 

(AFFONSO, 2013, p. 115). 
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Além dos dados, destaca-se na pesquisa de Affonso que ele chama atenção para 

alguns tipos de manifestação que se colocam “anti-ZEIS”. Uma vertente seria de justificar pela 

incompatibilidade com o sistema jurídico, porque teriam caráter confiscatório. Outra, que 

explica principalmente a inefetividade das ZEIS C, partiria de argumentos econômicos, sendo 

as ZEIS “assumidas quase como uma fatalidade, uma vez que se alega que os custos da 

produção habitacional, incorporando o custo das terras, tornaria proibitivo o acesso da 

população de mais baixa renda à habitação pelas regras do mercado” (AFFONSO, 2013, p. 7). 

Santo Amore (2013) é bem mais crítico em relação à concretização das ZEIS. 

Mostra que se veicula que elas teriam sido “incorporadas”, mas incorporado significa apenas 

que estão presentes nos planos diretores, sem perspectiva de efetividade. Especificamente sobre 

a cidade de São Paulo, ainda ressalta que em 2004, na gestão Marta Suplicy, num período de 

quatro meses houve um decreto50 que definiu o percentual de 70% para HIS e um segundo51 

que definiu que a Secretaria de Habitação definiria caso a caso, gerando um cenário de 

incertezas ao mercado. Além disso, o primeiro decreto estabeleceu necessidade de 

implementação de Conselhos Gestores para cada ZEIS, com, no mínimo, quatro pessoas, 

gerando uma situação inviável, já que seriam na época 964 perímetros de ZEIS, ou seja, haveria 

necessidade de 4 mil funcionários. 

Constata que o que de fato funcionou foram as regularizações de áreas ocupadas52, 

mas que esse processo já existia independente das ZEIS - o que chama de “fato consumado”. 

As ZEIS em locais vazios e construção de HIS, ao contrário, estão bem longe de se 

concretizarem – que trata como o “nó”. Daí sua tese central de que é justamente a moradia para 

pessoas pobres em locais bem localizados o grande desafio, sendo a principal questão das ZEIS 

a pergunta: “há lugar para os pobres na cidade?” (SANTO AMORE, 2013, p. 236)53.  

Ou seja, o que a experiência das ZEIS, especialmente da ZEIS 3, mostra é que esse 

instrumento, que teria como finalidade e possibilidade combater a especulação imobiliária, 

 
50 Decreto nº 44.667/2004. 
51 Decreto nº 45.127/2004. 
52 A regularização de favelas tende a ser uma medida contínua, implementada mesmo diante de cenários e governos 

mais conservadores e que tendem a acabar com a “agenda redistributiva/participativa” que marcava as políticas 

urbanas, visto que tem um baixo custo e uma alta efetividade (MARQUES, 2017). 
53 Outras pesquisas ainda ressaltam os entraves para a concretização das ZEIS, principalmente as de áreas vazias 

e centrais. Nesse sentido: Caldas (2009), sobre a efetividade da demarcação de ZEIS para promover habitação 

social em São Paulo (SP); Soares (2012) e Assis (2018), sobre a relação entre ZEIS e MCMV, a primeira em 

relação à Uberaba (MG) e a segunda em relação à Montes Claros (MG); Lima (2012) sobre a implementação de 

ZEIS em João Pessoa (PB); Malvese (2014) sobre ZEIS de vazios no Grande ABC (SP); Brasil (2016) e Mattos 

(2017) sobre a implementação das ZEIS em Fortaleza (CE); Tanaka (2018) e Yamaguti (2019), sobre a 

implementação de ZEIS em São Paulo (SP).  



108 
 

entendendo a “cidade real” e integrando-a de modo justo (SANTO AMORE, 2013), garantindo 

a moradia à população de baixa renda, seja por meio de regularização de assentamento ou 

destinação de áreas para construção de habitação de interesse social, não conseguiu alcançar 

suas metas. O enfrentamento se daria, no caso das ZEIS 3, justamente por intervir na 

possibilidade que apenas o mercado consiga determinar quem deve ter acesso às moradias em 

locais dotados de infraestrutura, obrigando que parte das intervenções seja destinada à 

população de baixa renda, mantendo essas pessoas na região central. Contudo, mesmo as ZEIS 

se propondo a resolver a barreira mais enraizada para a transformação das cidades, que é a 

propriedade da terra e a luta contra o mercado e suas perspectivas neoliberais, até o momento, 

do modo como estão colocadas, elas não foram realizadas.  

A questão da inefetividade das ZEIS apareceu nas audiências acompanhadas. Ainda 

que com o intuito de talvez apaziguar os ânimos dos participantes ou mesmo estabelecer uma 

crítica à gestão municipal, as ponderações feitas pelo vereador Gilson Barreto, que criticou os 

lugares escolhidos como ZEIS, dizendo que não seriam benéficos aos próprios atendidos pelas 

HIS, seriam uma forma de “enganação” da população, porque não haveria nunca a construção 

de moradias nos locais: 

… eu quero dizer que foram colocadas ZEIS em alguns locais, mas aquilo é enganar 

a comunidade. Coloca-se uma ZEIS 2 para construir casa popular em uma região 

adensada, cujo preço da terra é caríssimo e se diz que ali vai se fazer casa popular? 

Isso é engano, não vai acontecer. Aquilo lá é para inglês ver, é para dizer que vai 

misturar o pobre no bairro do rico? Isso é um engano, é engodo, está totalmente 

equivocado. As pessoas fizeram porque não vão sair dali (SÉ _ Gilson Barreto). 

 

Falei que quando colocaram ZEIS em alguns locais da Cidade, numa área que nunca 

será de habitação popular, porque lotes pequenos são proibidos, só acima de 500 
metros, e em alguns locais os lotes são de 125, 130 metros, e as pessoas nunca 

venderão aquela casa para fazer a construção popular, isso foi um grande engano, 

dentro do Plano Diretor, que passou, porque poderia pegar outras áreas mais próximas, 

inclusive desocupadas, no mesmo bairro e até vizinho, destinando para ZEIS. Houve 

esse engano. Por exemplo, há um terreno vazio, então tira daqui e passa para lá, porque 

sabemos que lá é passível de venda. Se não fizer isso, não dá para resolver. É uma 

enganação, porque em determinadas áreas não haverá casas populares (SÉ _ Gilson 

Barreto). 

 

Se o diagnóstico é de impasse em relação à reforma urbana, a perspectiva sobre a 

efetividade da participação na elaboração das políticas ou do próprio alcance da implementação 

do “modelo brasileiro” não é muito diferente. Villaça (2011) destaca o caráter ilusório da 

participação, porque esta pressupõe igualdade, o que não existe no país. Segundo o autor, o 

processo participativo seria uma forma de dar “um toque de democracia, igualdade e justiça às 

decisões políticas” (p. 50), mas isso só seria uma forma de esconder a verdadeira pressão que 
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existe sobre as cidades, marcadas pela discrepância do poder político e econômico que 

diferentes classes sociais têm54.  

Trazendo essa discussão mais para perto deste trabalho, Klink e Denaldi (2011), em 

estudo sobre a alteração do Plano Diretor de Santo André, destacam que a participação social 

poderia ter o efeito de inibir “um movimento mais agressivo por parte dos empresários do setor 

da construção civil e imobiliário, assim como dos vereadores que representavam seus 

interesses” (p. 6), mas ao mesmo tempo isso poderia apenas significar que esses grupos estão 

exercendo outra forma de influência ou que prefeririam deixar a questão para ser resolvida em 

“um momento em que a correlação de forças fosse-lhe mais favorável” (p. 6). 

Para aqueles que se dedicam a estudar as cidades, inclusive, o diagnóstico é de que 

os movimentos, que ao longo dos anos de governo petista foram seduzidos pela participação 

institucionalizada, acharam que isso bastaria para garantir a expansão dos direitos, não tendo 

se preocupado com “processos pedagógicos sobre identidade, compreensão científica e 

ideológica do mundo” (MARICATO, 2014, p. 98), com exceção do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Mais do que isso, aponta Maricato (2014) que ao 

contrário de ter intensificado a democracia, os conselhos participativos, por exemplo, 

intensificaram as “práticas clientelistas” (p. 154). Essa perpetuação do clientelismo teria se dado 

pelo fato de que a  

relação entre muitas das lideranças sociais e o governo federal envolve uma forma 

ambígua de cooperação, cobrança, cooptação que passa pelo atendimento das 

demandas de seus movimentos e não pela construção de uma política universalista ou 
republicana, onde cada um tem distintos papéis (MARICATO, 2014, p. 156).  
 

No mesmo sentido, Santo Amore (2013): 

A institucionalização de praticamente todas as formas de participação e pressão - que 

vão da presença ‘ordenada’ em audiências, reuniões de conselhos e outras, à própria 

forma de organização de ações diretas como atos ou mesmo as ocupações de edifícios 
que ocorreram de modo bastante intenso no centro de São Paulo nos últimos anos da 

década - submetem todos a comportamentos predeterminados e administrados, 

institucionalizados (SANTO AMORE, 2013, p. 53). 

 

 
54 “Isso leva a suspeitar que os debates públicos, em grande parte, vem sendo usados pela minoria dominante - 

especialmente pelos setores econômicos - para ocultar as outras formas de pressão sobre os tomadores de decisões 

políticas. Vêm sendo usados para dar a aparência de democrática a decisões tomadas sob um jogo totalmente 

desequilibrado de pressões. A ‘Participação Popular’ conferiria um toque de democracia, igualdade e justiça às 

decisões políticas. Ela passou a ser divulgada como uma espécie de vacina contra a arbitrariedade, a prepotência 

e a injustiça. Com ela, todos torna-se-iam iguais perante o poder público. É essa ilusão que a recente ênfase em 

Plano Diretor Participativo - querendo ou não - procura inculcar na opinião pública. O que raramente aparece é 

que os grupos e classes sociais têm não só poderes político e econômico muito diferentes, mas também diferentes 

métodos de atuação, diferentes canais de acesso ao poder e, principalmente - algo que se procura sempre esconder 

- diferentes interesses. Evidentemente num país desigual como o Brasil, com uma abismal diferença de poder 

político entre as classes sociais, conseguir uma participação popular democrática - que pressuporia um mínimo de 

igualdade - é difícil” (VILLAÇA, 2005, p. 50). 
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Assim, seja por esperança na concretização das pautas de modo participativo seja 

pela necessidade de não enfraquecer um governo que precisa desse apoio, as estratégias dos 

movimentos se alteraram, tornaram-se previsíveis, pouco questionadoras e quase nada 

conscientizadoras. Villaça (2011) também critica o teor das reivindicações dos movimentos, se 

comparadas ao conteúdo das participações de pessoas de alta renda. O que nota é que elas se 

dão em torno de “princípios gerais”, ou seja, pedidos abstratos de direitos, ao contrário daqueles 

que representam classes sociais mais altas, que tratam de questões concretas e, assim, costumam 

ter mais efetividade no alcance de seus objetivos.  

Nesse sentido, nas audiências estudadas neste trabalho, os moradores de bairros 

consolidados normalmente tinham reivindicações bem específicas, tratando dos lotes, quadras, 

bairros onde moravam, ao contrário dos representantes de movimentos, que tratavam 

amplamente das ZEIS, do “direito à cidade”.  

Ai quando falamos ZEIS, não são apenas ZEIS na periferia, mas sim, nas áreas 

estruturadas da Cidade de São Paulo (ZEIS _ 26). 

 

Então eu acho que todos têm direito à cidade. Essa é a luta dos movimentos de 

moradia. A cidade é para todos [gritos, vaias, aplausos]. Então nós tamos aqui pra 

defender as ZEIS, tá? (EXECUTIVO 2 _ 3). 

 

Nesse sentido, exigir nenhuma ZEIS a menos significa democratizar o direito à 

moradia e à cidade [grito]. Ou seja, não pode ser reduzido o volume de ZEIS já 
demarcadas, nem alterada sua localização pelos motivos que apresentamos. 

Demarcação de ZEIS é um dos principais instrumentos da política fundiária atuais, 

essencial na garantia do acesso à terra à população de baixa renda (EXECUTIVO 2 _ 

6). 

 

A minha ZEIS eu vou defender lá na audiência pública da minha Subprefeitura, 

tá?  (EXECUTIVO 2 _ 13). 

 

Além disso, é possível estabelecer uma relação entre a arena participativa estudada 

e o contexto político do país naquele momento, envolvido em uma crise ampla que  Castells 

(2018) chama de crise da democracia liberal, marcado pela “ruptura da relação entre 

governantes e governados” (p. 7), em que a “desconfiança nas instituições deslegitima a 

representação política” (p. 7). O que justifica essa desconfiança é, por exemplo, a atuação dos 

partidos políticos, que deixaram de ser um canal de representação e passaram a se preocupar 

apenas com sua manutenção no poder. Tal situação acaba por gerar “lideranças que negam as 

formas partidárias existentes e alteram a ordem política nacional e mundial” (p. 8). Esse fator 
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pode ter intensificado as reações, as colocações e mesmo direcionado o teor das falas 

contemplando essa insatisfação que pairava sobre os cidadãos55.   

Essa questão começa a surgir no país a partir das jornadas de junho de 2013, que 

tinham inicialmente as cidades em posição central, como palco e demanda, já que o motivo 

inicial das manifestações estava relacionado com o aumento das tarifas de ônibus, o que fazia 

parte de uma concepção mais ampla sobre o “direito à cidade”, conceito que também era 

colocado em disputa (TAVOLARI, 2016). Mas especificamente o momento das audiências já 

é marcado pela mudança de pauta, apontado por Alonso (2017) como “ciclo do impeachment”, 

em que as reivindicações passaram a se centrar no pedido de afastamento da Presidenta Dilma 

Rousseff, entre dezembro de 2015 e março de 2016. 

Por isso é que também esteve presente uma reação específica com relação ao PT 

nas audiências acompanhadas, ilustrando o momento político. Além da fala específica que 

agradecia a abertura do processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, outras 

colocações se deram no sentido de criticar pessoalmente os membros da SMDU e o próprio 

Prefeito Fernando Haddad. As falas os colocavam como responsáveis pelos males da cidade, 

colocando seus moradores em situações muito ruins quando eles próprios se beneficiariam com 

a situação.  

Nesse sentido, a fala da participante que pesquisou o bairro onde morava o Diretor 

do Departamento de Uso e Ocupação do Solo da SMDU e que o “bullying” seria para ele 

(PENHA _ 6). Houve ainda crítica ao Prefeito Fernando Haddad: “nosso Prefeito, que gosta de 

ler o Le Monde, joga gamão, Le Monde jornal de Paris, entendeu? Ele gosta de ir a Paris, ele 

gosta de ir pra Amsterdã, ele gosta de ir pra todos esses lugares; e depois vem com ideias 

esdrúxulas, querer colocar numa cidade que não tem o perfil de Paris, não tem o perfil de 

Amsterdã e assim vai. Se ele gosta tanto de lá, muda para lá, ok? Mas não nos atrapalhem aqui” 

(MOOCA _ 9). E também ao governo federal e municipal, que não teria interesse em investir 

em educação para manter o povo “inculto” e assim ele não poder reclamar (CÂMARA GERAL 

_ 32). 

Ainda que não se possa fazer uma afirmação comparativa em relação aos outros 

processos participativos de alteração das leis urbanísticas da cidade de São Paulo, o público 

 

55 Complementando esse argumento, Avritzer (2016) pontua que o país apresentaria suas próprias peculiaridades, 

principalmente em termos justamente do modelo de participação e do funcionamento do presidencialismo de 

coalizão, agravado pelos esquemas de corrupção envolvendo o sistema político. 
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presente nas audiências acompanhadas vai ao encontro do perfil descrito por Avritzer (2016) 

em relação às mobilizações a partir de 2013. Os pequenos proprietários  eram o grupo mais 

presente, ao contrário do que se diz serem os participantes corriqueiros das políticas 

participativas, e foram responsáveis por levar demandas sobre lotes específicos, inclusive com 

a tentativa de muitas vezes indicar expressamente terrenos que poderiam receber a demarcação 

das ZEIS no lugar dos seus. 

A partir das audiências, então, se poderia questionar a relevância de uma arena 

participativa como esta, podendo-se chegar à mesma conclusão de Villaça (2005), sobre a 

impossibilidade de que a participação democrática e justa ocorra, frente a tamanha desigualdade 

política e econômica entre as pessoas. Ainda, o que se notou foi majoritariamente a participação 

de pequenos proprietários e alguns membros de movimentos, mas fez-se quase inexistente a 

presença de grandes empresários ou seus representes. Isso, contudo, apenas sinaliza que eles 

não estavam fisicamente presentes, conforme apontam Klink e Denaldi (2011), já que além de 

seus interesses estarem bem representados pelos que defendiam arduamente a propriedade 

privada da terra, normalmente escolhem atuar em outras frentes que não as audiências públicas, 

exercendo um poder muito mais efetivo. 

Entretanto, a resposta não parece ser o abandono das audiências públicas, mas sua 

melhora, ainda que se considere o tamanho da desigualdade e o efeito que ela tem. Isso pode se 

dar, principalmente, com a intensificação do controle democrático sobre as políticas, desde sua 

concepção até sua implementação, incorporando a questão da desigualdade como pauta e não 

como obstáculo, em um processo que Klink e Denaldi (2011) tratam como “aprendizagem e de 

conscientização social”, servindo de “janela de oportunidade para diversificar e ampliar as 

arenas da disputa pela hegemonia ideológica e material, em prol da construção de cidades mais 

justas e inclusivas” (KLINK; DENALDI, 2011, p. 7).  

Ainda segundo os mesmos autores, sob a ótica da “economia política ampliada”56, 

a arena participativa permite justamente que haja transparência em relação aos interesses em 

jogo na disputa pela cidade, o que não amenizaria “os conflitos e as contradições associadas à 

trajetória de desenvolvimento de cidades” (p. 2), mas assumiria “o seu valor intrínseco como 

 
56 “Na linha de autores como Vainer, Randolph e Pieterse, adotaremos uma postura analítica que poderia ser 

rotulada como a da economia política ampliada. Esta postura reconhece as limitações do planejamento 

comunicativo-participativo e do PD-P à luz das relações desiguais de poder, de classe e de raça na sociedade 

capitalista. Ao mesmo tempo, não nega a potencialidade de o PD-P transformar-se numa das múltiplas arenas de 

disputa pela hegemonia de idéias e de práticas em torno da produção social mais justa do espaço urbano e regional, 

pois, a gestão local participativa depara-se com limites evidentes à luz das estruturas socioeconômicas das e 

políticas mais amplas” (KLINK; DENALDI, 2011, p. 3). 
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uma das múltiplas arenas de disputa pela hegemonia de idéias e de novas práticas espaciais, 

rumo à produção social de cidades mais justas e inclusivas” (p. 7). 

 A partir de todos esses pontos, então, e apesar das audiências apenas reiterarem 

as “desilusões” em relação à participação, o peso da desigualdade e o “impasse” em relação às 

políticas urbanas, caberia ainda uma leitura mais esperançosa acerca da arena participativa, 

entendendo que ela permite que as diferentes vivências em relação às cidades sejam colocadas 

e que os conflitos que envolvem as cidades sejam, ao menos, compreendidos. A observação das 

audiências públicas neste trabalho vai ao encontro dessa perspectiva, uma vez que sua principal 

contribuição talvez seja permitir que se entenda como os projetos em disputa pela cidade se 

manifestam na vida cotidiana dos cidadãos, na maneira como enxergam sua vivência na cidade, 

no seu bairro, na sua vizinhança. Todas as questões trazidas pelos participantes, ainda que não 

capazes de permitir ampliações de direitos ou alteração da lógica de ocupação das cidades, 

permitem apurar o olhar para as expectativas e reações de quem tem pouco poder na dinâmica, 

mas que representam o entrave para a concretização de políticas realmente transformadoras. 

Retomando a questão das possibilidades oferecidas pelo direito, como 

demonstrado, as legislações que se tem em nível federal e principalmente na cidade de São 

Paulo são extremamente detalhadas e oferecem um rol amplo de instrumentos, como é o caso 

das ZEIS. Contudo, parece claro que com os interesses que determinam o uso e a ocupação da 

cidade e a influência que o discurso neoliberal tem sobre as pessoas, as políticas públicas só 

serão efetivas quando romperem com essa lógica, da forte influência que o mercado tem sobre 

a terra, que além de uma consolidação legal devem contar com mecanismos capazes de colocar 

o projeto para funcionar. Ou o que sugere Harvey (2016), de que haja a “absorção dos direitos 

de propriedade privada em um projeto abrangente de gestão coletiva dos bens comuns e a 

dissolução dos poderes estatais autocráticos e despóticos em estruturas democráticas de gestão 

coletiva” (HARVEY, 2016, p. 57). De modo mais pragmático, a esperança está no que escreve 

Ferreira: 

A possibilidade de uma mudança passa por alterar o equilíbrio de forças que rege as 

prioridades das políticas públicas estruturais: o enfrentamento da questão da terra e 
daqueles que a retêm para fins especulativos; a inversão radical dos investimentos, 

para atender emergencialmente e de forma maciça às periferias; a provisão de moradia 

para todos; a construção de um sistema integrado de transporte público, mesmo que 

isso afete, de imediato, os usuários de carros; a fiscalização da ocupação e 

transfiguração descontrolada dos bairros pela construção civil de alto padrão 

(FERREIRA 2011, p. 85). 

 

É por esse motivo que, ainda que haja muita desilusão em relação aos projetos de 

reforma urbana, o caminho a ser perseguido não parece ser o de romper com as formulações 
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legais ou com a esperança de atuação estatal em relação a essas questões, sucumbindo de vez 

ao projeto neoliberal de intervenção mínima. Ainda que árduo, o caminho pode ser de 

reestruturação dos mecanismos e intensificação da pressão sobre os responsáveis pelos reais 

usos e ocupações do solo, além da reformulação e lapidação de instrumentos que se mostrem 

pouco efetivos. 

Essa preocupação em termos de ao mínimo proteger os direitos conquistados pode 

ser relacionada com as alterações que já dilapidaram algumas garantias ou pretendem acabar 

com elas. Marques (2017) caracteriza especialmente o momento atual como de “crise urbana”, 

não desconsiderando que há décadas se evidencia um cenário de crise nas cidades, mas 

pontuando que agora a crise se dá em termos de perda do projeto redistributivo e participativo, 

que “vinha lentamente tornando nossas cidades menos desiguais, mais funcionais e mais civis 

desde os anos 1980” (p. 41).  

Embora se carreguem questionamentos sobre a possibilidade que os instrumentos 

previstos na Constituição Federal e nas demais legislações urbanísticas causem mudanças e 

reformas urbanas, ao menos é possível comemorar que elas ainda existam. Assim, mais do que 

um “impasse”, parece que caminhamos agora para mudanças legais que tomam um rumo 

diferente do até então seguido. Cita-se aqui, como exemplo de mudanças legislativas ainda em 

curso que buscam alterar aspectos relevantes da legislação urbanística, a MP nº 759/201657 e a 

 
57 A MP nº 759/2016, editada pelo então Presidente Michel Temer, dispunha, dentre algumas questões, sobre a 

regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária 

e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Essa MP foi convertida na Lei nº 13.465, de 11 

de julho de 2017 e trouxe uma mudança específica sobre as ZEIS, no capítulo sobre instrumentos da Reurb. No 

artigo 18 diz que municípios e Distrito Federal poderão se valer das ZEIS como instrumento de planejamento 

urbano, que ela define como “parcela de área urbana instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei 

municipal, destinada preponderantemente à população de baixa renda e sujeita a regras específicas de 

parcelamento, uso e ocupação do solo” (§ 1º) e que a Reurb não está condicionada à sua existência (§ 2º). Conforme 

aponta Alfonsin et al (2018), a facultatividade da demarcação das ZEIS, a partir do verbo “poderão”, causa 

fragilidade do instrumento, diminuindo a proteção às pessoas de baixa renda e favorecendo aquelas de renda 

elevada, promovendo “exclusão social através da regulação urbana, devido à ausência de garantia de permanência 

da população pobre” (p. 2944). 
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PEC nº 80/201958 e especialmente propostas de alteração na Lei de Zoneamento de São Paulo, 

depois de sua aprovação e das trocas da gestão municipal59.  

Como demonstrado, com a Constituição de 1988, o Estatuto da Cidade e outras leis 

o país tentou caminhar no sentido de garantir o direito à cidade para todos, ainda que apenas, 

ou predominantemente, em termos legais. A PEC nº 80/2019, assim como a Lei Federal nº 

13.465/17, por exemplo, quebram com o “paradigma” até então colocado, deixando de se 

vincular à função social da propriedade e passando a respeitar apenas sua função econômica, 

inserindo o país no processo global de “financeirização da terra e da moradia” (ALFONSIN et 

al, 2010) e retrocedem ao retomar o privilégio da propriedade privada, considerando-a como 

um direito absoluto60. 

 Assim, o que essas alterações ou tentativas de alterações relevam é a iminência de se 

concretizar o abandono legal de formulações dando cada vez mais espaço a um projeto 

neoliberal que já é dominante, mas que ao menos sofria resistência com a Constituição Federal 

de 1988 e legislações posteriores. O que parece estar acontecendo é que, além das próprias 

questões que já enfrentavam as cidades acerca da implementação de um projeto de reforma 

 
58 A PEC nº 80/2019, de autoria do Senador Flávio Bolsonaro e outros, tem por objetivo alterar os artigos 182 e 

186 da Constituição Federal de 1988, regulamentando a função social da propriedade urbana e condicionando “a 

desapropriação da propriedade urbana e da rural à prévia autorização do poder legislativo ou de decisão judicial, 

observando-se em ambos os casos o valor de mercado da propriedade na indenização”. A mudança no artigo 182 

seria de definir que a propriedade cumpre sua função social quando “é utilizada sem ofensa a direitos de terceiros” 

e quando atende ao menos uma das “exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, 

que seriam limitadas ao “parcelamento ou edificação adequados” (inciso I), “aproveitamento compatível com sua 

finalidade” (inciso II) ou “preservação do meio ambiente ou do patrimônio histórico, artístico, cultural ou 

paisagístico” (inciso III). Ou seja, a PEC especifica na Constituição Federal o que seria a função social da 

propriedade, retirando a possibilidade que os planos diretores o façam. Além disso, o descumprimento de uma 

dessas alternativas só poderia ser declarado por “ato do Poder Executivo, mediante autorização prévia do Poder 

Legislativo, ou por decisão judicial” (art. 182, §5º), devendo ser a desapropriação “feita pelo valor de mercado da 
propriedade urbana” (art. 182, §6º) (Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/136894. Acesso em: 21 set. 2019). 
59 A partir da gestão do Prefeito João Dória (PSDB), algumas mudanças foram propostas pelo Executivo, dentre 

elas a possibilidade de construção de mais vagas de garagens nos Eixo de Estruturação Urbana, aumento do limite 

de lote para shoppings, aumento do limite do gabarito em miolos de bairros. Contudo, a mudança que mais 

chamava a atenção para este trabalho era aquela que reduzia os percentuais obrigatórios de terreno que deveriam 

ser destinados para HIS, principalmente em ZEIS 3 (Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/doria-propoe-mudancas-em-estrutura-de-bairros-e-vira-alvo-

de-critica-em-sp.shtml; https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/01/Prefeitura-prop%C3%B5e-novo-
zoneamento-em-SP.-Qual-o-teor-das-altera%C3%A7%C3%B5es. Acesso em: 26 set. 2019). 
60 Interessante observar um trecho da justificativa da PEC nº 80/2019: “A intenção é diminuir a discricionariedade 

do Poder Público na avaliação de desapropriação da propriedade privada, tendo em vista que é um bem sagrado e 

deve ser protegida de injustiças. Nesse sentido, a desapropriação dependerá de ato do Poder Executivo competente, 

antecedido de autorização legislativa específica ou de decisão do Poder Judiciário. No caso da propriedade urbana, 

inova-se ao definir os requisitos para o cumprimento da função social na redação proposta para o art. 182, nos 

moldes do que já se encontra insculpido à propriedade rural no art. 186”. Disponível em: 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7955908&ts=1567534377880&disposition=inline. 

Acesso em: 21 set. 2019. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136894
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136894
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/doria-propoe-mudancas-em-estrutura-de-bairros-e-vira-alvo-de-critica-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/doria-propoe-mudancas-em-estrutura-de-bairros-e-vira-alvo-de-critica-em-sp.shtml
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/01/Prefeitura-prop%C3%B5e-novo-zoneamento-em-SP.-Qual-o-teor-das-altera%C3%A7%C3%B5es
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/01/Prefeitura-prop%C3%B5e-novo-zoneamento-em-SP.-Qual-o-teor-das-altera%C3%A7%C3%B5es
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7955908&ts=1567534377880&disposition=inline
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urbana, as reações que se desencadearam a partir de 2013 tendem a agravar esse quadro, 

afastando-se cada vez mais do projeto redistributivo e participativo. Parece que o que já estava 

ruim tende a piorar. Nesse sentido, retomo novamente o argumento de Marques (2017), que 

destaca que, com as crises econômicas e políticas que o Brasil passa, a expectativa é de que 

aumente a precariedade e a pobreza nas cidades. Em nível federal, existe a esperança de que 

algumas políticas implementadas ao longo dos últimos anos, como a urbanização das favelas, 

se mantenham, pela sua efetividade61, mas isso se dará de forma desconectada com os projetos 

que se vinha construindo desde a Constituição Federal. Em nível municipal as consequências 

tendem a ser piores, dando uma “guinada para longe da direção da agenda 

redistributiva/participativa recente” (MARQUES, 2017, p. 46). 

Em suma, o que se colocou neste tópico, acompanhando a questão do valor da 

propriedade privada da terra e sua absorção pela população, foi a evidência da persistência do 

projeto neoliberal sobre as cidades, que tem determinado as escolhas em relação às políticas 

públicas urbanas e impedido a concretização de propostas distributivas, previstas na 

Constituição Federal de 1988. A questão é que mesmo com a existência de legislações, 

instrumentos, agentes públicos interessados em mudanças, mesmo assim pouco foi feito porque 

continuou-se a pactuar com o mercado, voltado à dinâmica de acumulação do capital, que tem 

interesse contrário ao esperado pelos urbanistas que desejam a reforma. Um dos exemplos desse 

não acontecimento é a implementação das ZEIS, que se destacaram nas audiências públicas 

como ponto de intenso conflito, mas que em termos de arranjo normativo e de capacidade de 

implementação, estão longe de serem realizadas. 

Esse cenário também justifica a reação dos participantes que tem medo de perderem 

suas propriedades em virtude de alterações na Lei de Zoneamento. Isso porque, ao constatar 

que quem rege a ocupação das cidades é o mercado e que não houve o enfrentamento da questão 

central da propriedade da terra, não existe nenhuma garantia de que eles não sejam prejudicados 

pela dinâmica, ainda que a partir de projetos que tentem garantir maior justiça no acesso à terra. 

 
61 Em outro artigo existe a complementação dessa ideia de que as políticas de urbanização de favelas se 

mantenham, mesmo em governos de direita: “Ao longo do tempo, no entanto, a agenda das urbanizações de favelas 

e regularizações de loteamentos introduzida por governos de esquerda tomou lugar também nas práticas 

encampadas por governos de direita. Esse fato está relacionado à influência do discurso em prol da ‘urbanização 

de baixos padrões’ capitaneado e capilarizado pelas agências internacionais, como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), em escala global (Arantes, 2004), mas também sugere, no nível 

doméstico, um possível aprendizado institucional entre governos de partidos adversários nesse período, 

produzindo certa convergência de agendas, embora com prioridades distintas em termos de investimentos e 

realizações” (MARQUES; PULHEZ; PAGIN, 2018, p. 148). 
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Reproduzem então os valores que os contemplam em termos de garantia da sua propriedade 

conquistada.  

Ainda assim, a questão que se coloca é que, mesmo o Estado não tendo enfrentado 

a questão da propriedade privada da terra, o que seria essencial para mudança da lógica e 

funcionamento do mercado e base para uma distribuição mais igualitária, a perspectiva pior é 

de perdermos totalmente o marco normativo conquistado, como já pode ser observado em 

algumas propostas de alterações legais e constitucionais. Mesmo em termos de capacidade de 

participação, o caminho parece ser o de intensificação do controle democrático sobre as 

políticas públicas, ao longo de todo o ciclo, da formulação à implementação, de modo a pelo 

menos evidenciar os interesses que permeiam a disputa, permitindo a conscientização, a 

lapidação dos instrumentos existentes, como seria o caso, por exemplo, das ZEIS 3, e a busca 

de maior justiça nas cidades. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A partir das interações ocorridas durante as audiências públicas no processo de 

alteração da Lei de Zoneamento de São Paulo em 2015 ou, mais especificamente, diante do 

conflito em torno da demarcação das Zonas Especiais de Interesse Social em regiões dotadas 

de infraestrutura, foi possível contar a história da política urbana no país, encontrando seu 

aspecto central, que é a propriedade privada da terra urbana, e entendendo o que foi ou não foi 

possível alterar ao longo dos últimos anos, principalmente depois da Constituição Federal de 

1988. Essas questões revelam, de modo amplo, a disputa entre dois projetos antagônicos que 

operam sobre as cidades, um de caráter distributivo e participativo e outro de caráter neoliberal, 

sendo este preponderante. 

O descontentamento dos moradores de bairros centrais em relação à possibilidade 

de que a vizinhança fosse destinada à promoção de habitação de interesse social, com as ZEIS 

3, e qualquer perspectiva de mudança em relação ao seu status de proprietários levou ao 

entendimento sobre como as cidades são moldadas pelo processo de acumulação do capital, 

principalmente uma “metrópole na periferia do capitalismo”. Esse tipo de expansão só pode 

ocorrer com o respeito à propriedade privada e é por isso que o sistema capitalista tem a 

necessidade que esse direito seja assimilado e valorizado pela maior parte da população, como 

forma de protegê-lo. 

Somado a isso, o processo de urbanização brasileiro, principalmente na cidade de 

São Paulo, se deu a partir dos baixos salários da classe trabalhadora, transferindo a ela o custo 

de sua habitação. Deste modo, a saída se deu ora por meio das habitações alugadas 

(principalmente cortiços), ora – e principalmente – pela construção da própria casa em terrenos 

periféricos e normalmente irregulares, evidenciando um padrão de segregação centro-periferia. 

Embora esse padrão se mantenha em linhas gerais, a cidade ainda foi marcada por outro padrão 

de segregação, diante da ocupação de pessoas de renda mais alta dos bairros mais distantes, 

tendo como marca de separação e diferenciação os muros e os “enclaves fortificados”. 

Todas essas questões históricas e a necessidade da valorização da propriedade 

privada pelo capitalismo, o que se constata é que os trabalhadores valorizam sua moradia 

enquanto “casa própria”. Assim, todos se tornam interessados em mudanças que impliquem 

qualquer tipo de alteração no valor de seus terrenos, o que se dá de maneira geral por alterações 

de infraestrutura e mudanças na vizinhança. Ou seja, quem já conseguiu se estabelecer em sua 

casa, em um bairro dotado minimamente de infraestrutura urbana, transporte, serviços básicos, 
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carrega forte receio de que alterações promovidas pelo Poder Público possam atrapalhar a 

propriedade desse bem tão essencial.  

Deste modo, a construção que envolve o processo de acumulação do capital, o valor 

da propriedade privada e o contexto de acesso excludente de acesso à terra em São Paulo é o 

que possibilita entender a grande mobilização dos moradores de bairros consolidados na região 

mais central da cidade com as mudanças presentes da Lei de Zoneamento de 2016. O medo que 

paira sobre os proprietários é que os instrumentos previstos na lei, principalmente a demarcação 

de ZEIS 3, de reserva de área para construção de HIS em regiões centrais, acarretem mudança 

no valor de seus imóveis. 

Além disso, a crítica às ZEIS pode ser vista como descontentamento em morar perto 

de pessoas pobres, a partir da estigmatização que se constrói em relação aos seus 

comportamentos e a constante segregação que se coloca, mesmo por aqueles que estão num 

nível social e econômico não muito distante. Falas nesse sentido permearam as audiências, 

também tendo sido confrontadas por aqueles que, organizados ou não, reivindicam seu direito 

à cidade e sua posição enquanto cidadãos, numa perspectiva de ampliação de direitos e de 

inclusão social. 

A questão da propriedade privada da terra, então, explica não só a reação dos 

participantes das audiências públicas, que na verdade apenas reproduzem a ideologia dominante 

que sustenta a acumulação do capital, mas também os próprios desdobramentos práticos das 

políticas urbanas no país.  

Com a retomada da democracia e o processo participativo durante a elaboração da 

Constituição Federal de 1988, muitos direitos foram positivados e a participação foi 

institucionalizada. Tinha-se a expectativa de que a Reforma Urbana, bandeira levantada desde 

antes do início da ditadura militar, fosse finalmente concretizada. Essas expectativas foram 

aumentadas com a chegada do PT ao governo federal, com a elaboração do Estatuto da Cidade 

e com a criação do Ministério das Cidades, que por sua vez contava com a participação de 

acadêmicos e pessoas ligadas aos movimentos sociais. 

Contudo, e embora tenha havido avanços em pautas sociais – como a diminuição 

da pobreza a partir de programas de redistribuição de renda, geração de emprego, programas de 

universalização da saúde e educação – não houve mudanças efetivas em relação às cidades, 

mais especificamente não houve o enfrentamento da questão da terra. Assim, caracterizou-se 

um momento de “impasse” para a reforma urbana, por não ter recebido a mesma atenção pelo 
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governo federal. Pelo contrário, tanto a pauta quanto os órgãos foram sendo escanteados ou 

usados como moeda de troca no jogo político brasileiro. Os grandes projetos como o PAC e o 

MCMV, principalmente este último, estiveram mais voltados à dinâmica de reprodução do 

capital e favorecimento de grandes empresários, tendo apenas como aspecto secundário a 

questão da habitação, o que foi feito de modo totalmente desconectado das perspectivas do 

planejamento urbano. 

Especificamente em relação às ZEIS, embora elas tenham sido o gatilho que 

desencadeou as reações de medo e desespero de uma reforma no modo de ocupação do solo 

pelas classes de renda mais baixa, o diagnóstico é de que elas não foram e provavelmente não 

serão concretizadas de modo amplo. Se sua finalidade é de promover mais justiça no acesso à 

terra, possibilitando a existência de pessoas pobres morando na região central, perto de melhor 

infraestrutura, empregos, serviços públicos, sua realidade é de que não conseguiu fazer frente 

aos interesses do mercado e da acumulação do capital. 

Somado a isso, considerando a outra vertente do projeto instituído desde a 

Constituição Federal de 1988, também houve decepções com relação à participação. Havia a 

esperança que o diálogo direto com o governo, a presença de acadêmicos e representantes de 

movimentos junto aos órgãos públicos, fossem capazes de tirar do papel os instrumentos de 

reforma urbana. Contudo, o diagnóstico é que essas arenas participativas não seriam possíveis 

em um país desigual, servindo apenas para dar um aspecto artificial de democracia (VILLAÇA, 

2005), estando sempre ausentes aqueles responsáveis pela maior pressão sobre as políticas 

públicas. Apesar disso, a perspectiva que se abre é de encarar as audiências, como aqui tentado, 

de maneira a possibilitar a compreensão de como a disputa de projetos se manifesta nos 

cidadãos da cidade de São Paulo. 

Portanto, o foco nas audiências públicas permitiu que se visualizasse como a disputa 

entre os projetos distributivo e neoliberal se manifesta no discurso de seus participantes, de 

modo geral proprietários de casas em regiões dotadas de infraestrutura e representantes de 

movimentos sociais que reivindicam esse mesmo direito, por meio das ZEIS. A essência da 

propriedade privada da terra, a preocupação com sua desvalorização e sua perda na verdade 

simbolizam questões mais amplas e profundas que determinam o funcionamento das cidades.  

Além disso, também aparecem as inconsistências e limitações das políticas públicas 

que tentaram enfrentar a dinâmica posta, escancarando a não resolução do “nó” da terra 

(MARICATO, 2014). O cenário de “impasse” na concretização das políticas urbanas, 
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envolvidas com a desejada reforma, se deu pelo descontentamento com os rumos das políticas 

a nível federal, sendo as escolhas, embora de algum modo também benéficas às pautas sociais, 

mais voltadas a atender o mercado e a reprodução do capital, sem de fato mexer no aspecto 

mais central que é a propriedade da terra. 

Embora as leis existam, e sejam detalhadas, elas não conseguem provocar nenhuma 

mudança no processo de urbanização de uma cidade com essas características. Como 

demonstrado, as legislações que se tem em nível federal e principalmente na cidade de São 

Paulo são extremamente detalhadas e oferecem um rol amplo de instrumentos, como é o caso 

das ZEIS. Contudo, parece claro que as políticas públicas só serão efetivas quando romperem 

com a lógica que determina as cidades, da forte influência que o mercado tem sobre a terra, que 

além de uma consolidação legal deve contar com mecanismos capazes de colocar o projeto 

distributivo para funcionar.  

Somado a uma questão cultural de interações sociais, discriminação das pessoas 

pobres, talvez seja justamente a incapacidade de romper com a dinâmica de acumulação do 

capital que torne os pequenos proprietários ainda mais receosos em relação às tentativas de 

mudanças, porque a perspectiva não é de melhora no acesso à terra para todos, mas sim 

intensificação da dinâmica pautada pela acumulação do capital. 
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APÊNDICE A – AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ACOMPANHADAS 

 

Sigla da audiência Data Detalhes 

EXECUTIVO 1 14/01/2015 

1ª Audiência de todo o processo participativo. 

Realizada no âmbito do Executivo, aconteceu no 

auditório da faculdade Uninove Vergueiro, das 19h 

às 22h. Conduziu a audiência o Diretor de Uso do 

Solo da SMDU, Daniel Montandon, estando 

presentes também os vereadores Paulo Frange, José 

Police Neto, Vavá, e o representante de Gilberto 

Natalini, além do Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano Fernando de Mello 

Franco. 85 pessoas se inscreveram para participar, 
mas foram chamadas apenas 25 para falar. Nessa 

audiência, assim como nas duas que se seguiram, foi 

discutida a minuta de revisão participativa da Lei de 

Zoneamento disponibilizada para a população em 

26/12/2014, depois da realização de 32 oficinas 

participativas. 

EXECUTIVO 2 21/01/2015 

2ª Audiência no âmbito do Executivo, também 

realizada no auditório da faculdade Uninove 

Vergueiro, das 19h às 22h. Conduzida por Daniel 

Montandon e com as presenças de Fernando de 

Mello Franco, Paulo Frange, José Police Neto e 

representantes de Gilberto Natalini, Ricardo Young 

e Nabil Bonduki, contou com 31 participações. 

EXECUTIVO 3 28/01/2015 

3ª Audiência e última no âmbito do Executivo. 

Fernando de Mello Franco e Daniel Montandon 

estavam representando a SMDU. Estavam presentes 

representantes dos vereadores Ricardo Nunes, 

Ricardo Young, Zé Américo, Vavá e Edir Salles, 

além dos próprios José Police Neto e Gilson Barreto. 

Essa audiência contou com 39 falas. Não estava 

marcada inicialmente, mas foi agendada ao final da 

audiência do dia 14/01/2015, diante da necessidade 

de mais um encontro para discussão.  

CÂMARA GERAL 22/06/2015 

1ª Audiência realizada pela Câmara Municipal de 

Vereadores em seu Salão Nobre. Organizada pela 

Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente, o objeto específico da discussão era o 

Projeto de Lei (PL) 272/2015. Houve 34 falas de 

participantes, além de manifestações dos Vereadores 

Gilson Barreto, Souza Santos, Gilberto Natalini e 

Gilson Barreto e do Secretário Fernando de Mello 

Franco. 

ZEIS 06/07/2015 
Audiência que teve como objeto específico a 

discussão das Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS). Apresentação inicial foi feita por Daniel 
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Montandon. Foram feitas 41 falas de participantes. 

Ao final da audiência ainda fizeram falas os 

vereadores Eliseu Gabriel e Gilson Barreto, além da 

representante da SEHAB, Márcia. 

MOOCA 13/08/2015 

Audiência referente à Subprefeitura da Mooca. 

Neste dia a fala inicial de apresentação da discussão 

foi feita por Penha, representante da SMDU. Ao 

longo e ao final da audiência ainda se colocaram os 

vereadores Juliana Cardoso, Gilson Barreto e Paulo 

Frange. Houve 16 falas de participantes. 

SÉ 10/09/2015 

Audiência referente à Subprefeitura da Sé, que 

abrange os distritos da Bela Vista, Bom Retiro, 

Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Santa 
Cecília e Sé. Foram feitas 20 falas de participantes. 

A fala inicial de apresentação foi feita por Daniel 

Montandon. Também foi acompanhada pelos 

Vereadores Gilson Barreto, Paulo Frange e José 

Police Neto. 

PENHA 26/09/2015 

Audiência referente à Subprefeitura da Penha. 

Apresentação inicial feita por Lizandro, 

representante da SMDU. Nessa houve 16 

participações de participantes, além de colocações 

dos vereadores Paulo Frange e Gilson Barreto. 

DEV. LESTE 28/11/2015 

Audiência de Devolutiva da Zona Leste, ocorrida no 

CEU Jambeiro. O objetivo dessa audiência era a 

apresentação do pré-relatório do substitutivo do PL 
272/2015, que foi apresentado pelo vereador Paulo 

Frange com modificações feitas depois das 

audiências públicas. Foram 15 participações. Foi 

acompanhada também pelos vereadores Gilson 

Barreto e José Police Neto. 

DEV. 

OESTE/CENTRAL 
02/12/2015 

Audiência de Devolutiva Zona Oeste/Central, 

ocorrida no Salão Nobre da Câmara Municipal de 

Vereadores. O objetivo dessa audiência também era 

a apresentação do pré-relatório do substitutivo do PL 

272/2015, que foi apresentado pelo vereador Paulo 

Frange com modificações feitas depois das 

audiências públicas. Foi a audiência pública mais 
duradoura e com mais participações, 74 no total. Foi 

acompanhada pelos vereadores Gilson Barreto, 

Dalton Silvano, Aurélio Miguel, Eduardo Tuma, 

José Police Neto e Eliseu Gabriel. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – MAPA DO ZONEAMENTO (LEI Nº 16.402/16) 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2016/03/Mapa1_ZONAS_com_perimetros_vetados.pdf. Acesso em: 26 set. 2019. 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/Mapa1_ZONAS_com_perimetros_vetados.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/Mapa1_ZONAS_com_perimetros_vetados.pdf
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ANEXO B – PROCESSO PARTICIPATIVO DE ALTERAÇÃO DA LPUOS 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/processo-

participativo/. Acesso em: 27 set. 2019. 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/processo-participativo/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/processo-participativo/
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